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إشراقة

لتكونوا شهداء على الناس
أ . د .  عبداهلل المصلح

الحمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل وعلى اآله و�صحبه ومن وااله.. وبعد
كم هو موؤلم اأن تتبلد م�صاعر االأمة فال تعلم ر�صالتها وطبيعة مهمتها في هذه الحياة. اإن 
ِر . �إنَّ �الإن�َساَن لَِفي ُخ�ْسٍر . �إالَّ  هذه المهمة قد جالها اهلل لنا في قوله تعالى: {َو�ْلَع�سْ
ـ 3(   1 )الع�صر:  ْبِر}  ِبال�سَّ ْو�  َوتََو��سَ ِباْلَحقِّ  ْو�  َوتََو��سَ اِلَحاِت  �ل�سَّ َوَعِمُلو�  �آَمُنو�  �لَِّذيَن 

فطريق الفالح والفوز في الدنيا واالآخرة في العلم والعمل ثم في الدعوة اإلى اهلل وال�صبر على متاعب الطريق. 
اإن اإقامة هذا الدين في االأر�ض وبالغ ر�صالته ون�صر حجته هي مهمة كل فرد ور�صالة كل م�صلم. لقد اأنباأنا اهلل 
في كتابه عن طبيعة مهمة نبينا  ومهمة ال�صائرين على خطاه في قوله تعالى: {ُقْل َهِذِه �َسِبيِلي �أَْدُعو �إلَى 

ِ َوَما �أَنَا ِمَن �لُم�ْسِرِكيَن} )يو�صف: 108(. يَرٍة �أَنَا َوَمِن �تََّبَعِني َو�ُسْبَحاَن �للَّ ِ َعَلى بَ�سِ �للَّ
واإذا كانت طبيعة هذه الر�صالة طبيعة متميزة وعلومها مدخرة في الكتاب وال�صنة فاإن من واجب هذه االأمة كلها 
اأن تتعلم هذه المهمة واأن تفقهها واأن توؤدي حق اهلل فيها وقبل ذلك يجب على كل فرد فيها اأن يعرف ربه ودينه 
ونبيه محمد  كفر�ض عين على كل م�صلم ثم يتعلم بعد ذلك كيف يقيم الحجة والبرهان باأ�صلوب قوي جلي 
ليبلغ الدين للنا�ض في االأر�ض كلها وفق المنطق الذي يفهمونه ويتحقق به اإيمانهم باأن محمد  اإنما ينطق 

بنور اهلل ووحيه. وبهذا تقوم الحجة على النا�ض باأن البالغ التام قد و�صل اإليهم وتحققت �صهادتنا عليهم.
اإال  توجد  العلم وهي ال  القائمة على حقائق  البراهين  الزمان  تعلمها في هذا  الواجب  الحجج  اأعظم  اإن من 
في ق�صية االإعجاز العلمي باأنواعه و�صوره المختلفة، لذلك يجب على كل اأفراد االأمة اأن تتعلم ق�صية االإعجاز 
العلمي وخا�صة طالب العلم فيها والمهتمون بق�صية الدعوة اإلى اهلل فالعلم بهذه الق�صية وفقهها واجب علينا 
لمخاطبة كل العقول الب�صرية في م�صارق االأر�ض ومغاربها. فالعلم هو القا�صم الم�صترك بين الب�صر في هذا 
الزمان و�صوف ي�صاألنا اهلل اإن ق�صرنا في اأداء هذا الواجب الأنه كلفنا بال�صهادة على النا�ض وال�صهادة تقت�صي 
العلم والفقه للحجة والبيان التي تبراأ به الذمة اأمام اهلل في اأداء حقه علينا في قوله تعالى: {لَِّتُكونُوْ� �ُسَهَد�آَء 

َعَلى �لنَّا�ِس} )البقرة: 143(.
لقد طفنا بق�صية االإعجاز العلمي في معظم اأقطار االأر�ض وناق�صنا الكثيرين من العلماء في كل التخ�ص�صات 
العلمية فلم نجد من معظمهم اإال القبول والت�صليم واالنبهار األي�ض من العار على الم�صلمين اأن تكون الحجة بين 
اأيديهم ثم ال يعلموها وال يتعرفوا عليها وال ي�صتفيدوا من عطائها؟. اإن الم�صوؤولية التي �صوف ن�صاأل عنها اأمام 
اهلل كيف بلغنا الر�صالة واأدينا االأمانة؟ اأبلغناها بالوجه االأكمل واالأ�صلوب االأمثل والو�صيلة المقنعة في اإي�صال 
نبيه   و�صنة  اهلل  كتاب  في  م�صطورة  الحجة  اإن  ذلك؟  بغير  بلغناها  اأم  وعقولهم  النا�ض  قلوب  اإلى  الحجة 
وحقائق العلم وفي اأبحاث االإعجاز العلمي الموثقة حجة وبرهان فعار على اأمة تملك هذا الحق وهو بين اأيديها 

ثم ال ت�صتفيد منه.
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بد�أت	�لدر��سات	حول	عملية	حتويل	�ل�سقيط	�إىل	�سيح	�سطحي	منذ	�لن�سف	�لثاين	من	�لقرن	�لتا�سع	
ع�سر	وبد�أ	�لعديد	من	�لباحثني	يف	�إيجاد	معادلت	متثل	�لعالقة	بني	�ملطر	و�ل�سيح	ول	ت�ستهر	خالل	
�لأمريكي	 �لباحث	 �أجر�ها	 و�لتي	 	(Rational Formula) �ملنطقية	 �ملعادلة	 �سوى	 �ل�سابقة	 �لفرتة	
�لهند�سية	 �لتطبيقات	 و��سع	يف	 ب�سكل	 ��ستخدمت	 �لعالقة	 �أو	 �ملعادلة	 �سنة	1889،	هذه	 	Kuichling

لتقدير	�أق�سى	ت�سريف	)�أعلى	ت�سريف()1(،	ويف	عام	1932	جاء	�لعال	Sherman	بنظريته	�خلارقة	
وطريقته	�لذكية	يف	)�إيجاد	�لعالقة	بني	�ملطر	و�ل�سيح	حلو�ض	نهر	معني(	لتنال	�إعجاب	�لباحثني	
جميًعا	يف	هذ�	�ملجال،	وقد	هيمنت	هذه	�لطريقة	فيما	بعد	على	ما	�سبقها	من	�أفكار	وطرق	ومعادلت	

وعالقات	و�سعت	لهذ�	�لغر�ض.

فسالت أودية بقدرها
إيجاد العالقة بين المطر والسيح السطحي 

باستخدام نظرية وحدة الهيدروغراف
(Unit Hydrograph)

د. مهندس أحمد عامر الدليمي

هندسة الموارد المائية . العراق . الموصل  
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ونالت الحظ  ت�صعبت  اأن  التطبيقية  النظرية  لبثت هذه  ثم ما 
االأوفر من البحث في مو�صوعات علم الهيدرولوجيا، اإذ ال نكاد 

اليوم نح�صي الطرق التي
)نظرية  بـ  عرفت  والتي  النظرية  هذه  تطبيق  في  ا�صتخدمت 
وحدة الهيدروغراف  Unit Hydrograph( ونعني بم�صطلح 
لفترة  الوقت  مع  النهر  ت�صاريف  تغير  الهيدروغراف  وحــدة 
الموؤثر  المطر  عمق  يكون  عندما  االأمطار  من  محددة  زمنية 
وحدة عمق واحدة )�صنتيمتًرا اأو اإنًجا واحًدا( ومن هنا جاءت 
بتنوع  الطرق  هذه  تنوعت  وقد  الهيدروغراف،  وحدة  ت�صمية 
البيانات واالأنظمة الم�صتخدمة في اإيجاد العالقة بين المطر 

وال�صيح.

�لبيانات	 نوعية	 على	 �ع��ت��م��اًد�	 �ل��ط��رق	 ت�سنيف	
�مل�ستخدمة:

وحــدة  ا�ــصــتــقــاق  فــي  الم�صتخدمة  ــطــرق  ال ت�صنيف  يمكن 
الهيدروغراف اعتماًدا على نوعية البيانات الم�صتخدمة، وكما 

ياأتي: 
اإيجاد  في  فقط  النهر  حو�ض  بيانات  ا�صتخدمت  طــرق   .1

العالقة، مثل طريقة (snyder) )في �صنة 1938م()2(.
في  مًعا  والت�صاريف  االأمطار  بيانات  ا�صتخدمت  طرق   .2
اإيجاد العالقة مثل طريقة المربع االأدنى الم�صتخدمة من 

قبل الباحثين (Dooge) و(Brune) �صنة 1984م)3(.

طرق ا�صتخدمت بيانات الت�صاريف فقط؛ كطريقة انتقاء   .3
 (Turner, الثالثة:  الباحثين  قبل  من  المقترحة  الجذور 
(Dooge, Bree �صنة 1989م)4(، وطريقة انتقاء الجذور 

المطورة من قبل )الدليمي()5(.
طرق ا�صتخدمت بيانات حو�ض النهر وبيانات االأمطار، اأو   .4
ومثالها طريقة  الت�صريف،  وبيانات  النهر  بيانات حو�ض 
مقترحة من قبل )الدليمي()6(، والتي تجمع بين طريقة 
المعتمدة   (Turner, Dooge, Bree) لـ:  الجذور  انتقاء 
على بيانات الت�صاريف فقط، وطريقة (snyder) المعتمدة 
على بيانات حو�ض النهر فقط، في محاولة جديدة لتطوير 
طريقة انتقاء الجذور وتدارك الخطاأ الذي يمكن اأن يظهر 
في النتائج، وذلك با�صتخدام بيانات �صهلة لحو�ض النهر 

ي�صهل  الح�صول عليها)7(.
وال تخرج اأية طريقة مبتكرة اأو يمكن اأن تبتكر في الم�صتقبل 
المذكورة  االحتماالت  هذه  من  واحــًدا  ا�صتخدام  حتمية  عن 
هذه  وفر�صيات  طبيعة  عليها  تحتمه  لما  البيانات  اختيار  في 

النظريات التطبيقية.
وفي اأدناه ر�صم تخطيطي يو�صح ما تم ذكره:

بيانات   Dooge االأدنــــى  الــمــربــع  طريقة  االأمــطــار  بــيــانــات 
الت�صاريف طريقة St-venant طريقة Snyder بيانات حو�ض 
الحو�ض  االأمــطــار  الدليمي  قبل  من  مقترحة  طريقة  النهر 

الت�صريف الحو�ض .

�صكل رقم )1(: ر�صم تخطيطي يبين ت�صنيف الطرق الم�صتخدمة في ا�صتقاق وحدة الهيدروغراف ح�صب ا�صتخدامها للبيانات، والم�صتطيل 
المر�صوم يظهر الطرق التي ت�صتخدم نوًعا واحًدا من البيانات فقط وهي المح�صورة داخل الم�صتطيل نف�صه.
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االأمطار  بيانات  ا�صتخدمت  التي  الطرق  اأن  اإلــى  هنا  ون�صير 
والت�صاريف مًعا، والطرق التي ا�صتخدمت بيانات حو�ض النهر 
وحدها، اأو باال�صتراك مع بيانات االأمطار اأو الت�صاريف، جميع 
هذه الطرق تعطي نتائج جيدة ودقيقة اإلى حد ما اعتماًدا على 
الت�صاريف  بيانات  ا�صتخدمت  التي  الطرق  اأما  الطريقة.  نوع 
 (Turner, Dooge, Bree)  فقط، مثل طريقة انتقاء الجذور لـ
فكانت نتائجها غير جيدة، والتي تم تطويرها، وذلك باال�صتعانة 

بفترة �صقوط االأمطار لتعطي نتائج )جيدة ودقيقة()8(.

�لأنظمة	 نوعية	 على	 �ع��ت��م��اًد�	 �ل��ط��رق	 ت�سنيف	
�مل�ستخدمة:

وحدة  ا�صتقاق  في  الم�صتخدمة  الطرق  ت�صنيف  ويمكن  كما 
وكما  الم�صتخدم،  النظام  نوعية  على  اعتماًدا  الهيدروغراف 

ياأتي:
نظام ال�صندوق االأ�صود ( Black - Box System) ، ويمثل   .1

.(Dooge) لهذا النظام بطريقة المربع االأدنى للباحث
 (Conceptual االفترا�صية  اأو  المفاهيمية  الــنــمــاذج   .2
(Nash) وطريقة  النظام  بطريقة  لهذا  (model، ويمثل 

.)9((O'Conner)

بمعادالت  لها  ويمثل  الريــــا�صية،  الفيزيـــاء  معـــادالت   .3
(St- Venant) في اإيجاد ال�صيح ال�صطحي)10(.

لحل  المطروحة  النماذج  العملي طيف من  الواقع  وهناك في 
م�صاألة وحدة الهيدروغراف اأو الهيدروغراف القيا�صي واإيجاد 
من  المختلفة  الحاالت  مع  تتنا�صب  ال�صطحي  ال�صيح  بيانات 
اأحوا�ض االأنهار واالأمطار ال�صاقطة عليها، تتراوح هذه النماذج 

من التحليل ال�صرف لنظام ال�صندوق االأ�صود، والذي ال يعتمد 
والتي  التعقيد،  بالغة  اإلى طريقة تحليل  افترا�صات فيزياوية، 

تنتمي لنظريات الفيزياء الريا�صية.

�لعالقة	 بخ�سو�ض	 �لكرمي	 �ل��ق��ر�آن	 يف	 ج��اء	 ما	
بني	�ملطر	و�ل�سيح	�ل�سطحي:

ذكر  فيها  ورد  التي  االآيــات  عدد  على  اإح�صائية  اأجرينا  لقد 
المطر النازل من ال�صماء فتبين اأن هناك خم�صين اآية، اآيتان 
فقط من هذه االآيات ذكرت العالقة بين المطر وال�صيح وكل 
منهما تناولت المو�صوع بطريقة تختلف عن الطريقة االأخرى. 

واالآيتان هما:
قوله تعالى في �صورة االأنعام االآية 6:

نَّاُهْم ِفى �الأَْر�ِس  كَّ ن َقْرٍن مَّ {�أَلَْم يََرْو� َكْم �أَْهَلْكَنا ِمن َقْبِلِهم مِّ
َوَجَعْلَنا  ��ْدَر�ًر�  مِّ َعَلْيِهم  َماَء  �ل�سَّ َو�أَْر�َسْلَنا  لَُّكْم  ن  نَُمكِّ لَْم  َما 
ِمْن  ن�َساأْنَا  َو�أَ ِبُذنُوِبِهْم  َفاأَْهَلْكَناُهم  تَْحِتِهْم  ِمن  تَْجِري  �الأَْنَهاَر 

بَْعِدِهْم َقْرنًا �آَخِريَن} )االأنعام: 6(.
قوله تعالى في �صورة الرعد االآية 17:

ْيُل  ْوِديٌَة ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل �ل�سَّ َماِء َماًء َف�َسالَْت �أَ {�أَنَزَل ِمَن �ل�سَّ
ا يُوِقُدوَن َعَلْيِه ِفى �لنَّاِر �ْبِتَغاَء ِحْليٍَة �أَْو َمَتاٍع  �ِبًيا َوِممَّ َزبًَد� رَّ
بَُد َفيَْذَهُب  ا �لزَّ ُ �لَحقَّ َو�ْلَباِطَل َفاأَمَّ ِرُب �للَّ ْثُلُه َكَذِلَك يَ�سْ َزبٌَد مِّ
ِرُب  ا َما يَنَفُع �لنَّا�َس َفيَْمُكُث ِفى �الأَْر�ِس َكَذِلَك يَ�سْ ُجَفاًء َو�أَمَّ

ُ �الأَْمثَاَل} )الرعد: 17(. �للَّ
وكما يظهر فاإن االآية االأولى من �صورة االأنعام )االآية 6( تناولت 
في  الرئي�صة  البيانات  تمثل  التي  االأنهار  وجري  االأمطار  ذكر 
انظر  معا  والت�صاريف  االأمطار  بيانات  ت�صتخدم  التي  الطرق 

من اإلعجاز العلمي
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�صكل )1(، اأما االآية الثانية من �صورة الرعد )االآية 17( فقد 
ذكرت االأمطار ثم ت�صف حو�ض النهر في قوله تعالى: 

{َف�َسالَْت �أَْوِديٌَة ِبَقَدِرَها} ثم تذكر الت�صريف النهري، فيقول 
تعالى )فاحتمل ال�صيل( وقد تناولت هذه االآية جميع البيانات 
التركيز  مع   )1( �صكل  انظر  جميعا  الطرق   ت�صتخدمها  التي 

ب�صكل رئي�ض على بيانات حو�ض النهر في قوله تعالى: 
{َف�َسالَْت �أَْوِديٌَة ِبَقَدِرَها} ولنا في هذا تف�صيل.

�سورة	 م��ن	 	)1٧( �لآي����ة	 ب��ني	 �ل��ع��الق��ة	 مناق�سة	
�لرعد	ونظرية	وحدة	�لهيدروغر�ف:

ْيُل}  فقد  �ل�سَّ َفاْحَتَمَل  ِبَقَدِرَها  �أَْوِديٌَة  {َف�َسالَْت  تعالى:  قال 
هذه  ت�صيل  اأن  الكريمة  باالآية  المق�صود  باأن  المف�صرون  ذكر 
االأودية بمقدار طاقتها وحاجتها، وهذا قول �صحيح على وجه 
العموم، اإال اأن هناك معنى اأعمق واأدق فيه اإ�صارة اإلى نظرية 
نظرية  وهي  قرننا هذا  في  المياه  علم  نظريات  اأهم  تعد من 

وحدة الهيدروغراف.
بين  مقارنة  عقد  خالل  من  نقاط  جملة  ا�صتخال�ض  ويمكن 
الهيدروغراف  وحــدة  ونظرية  الرعد  �صورة  من   )17( االآيــة 

وكما ياأتي:
ففي قوله تعالى )ف�صالت اأودية( اأطلق الفعل على االأودية   .1
ولم يطلقه على الماء والذي يمثل بجريانه حقيقة الفعل، 
ف�صور لنا هذا المجاز العقلي)11( على اأن الماء ي�صيل على 
م�صاحة  على  �صيالنه  يقت�صر  ولم  كلها  ــوادي  ال م�صاحة 
�صروط نظرية  �صرطا مهما  من  يعد  محددة منه، وهذا 
وحدة الهيدروغراف. فالمطر يجب اأن يكون موزعا على 
م�صاحة حو�ض النهر كلها وب�صكل منتظم. ف�صارت عبارة: 
اأودية( كناية علمية عن تحقق هذا ال�صرط)12(  )ف�صالت 
الهايدرولوجيا  مجال  في  المتخ�ص�صين  اأذهان  فتح�صد 
والدار�صين لمو�صوع )اإيجاد العالقة بين المطر وال�صيح 
تلك  تجمع  التي  االأوديــة  طبيعة  اأهمية  اإلــى  ال�صطحي(  
هايدروغراف  �صكل  ر�صم  فــي  الرئي�ض  ودورهـــا  المياه 
ال�صيح، فتتجلى فكرة التركيز على العامل الموؤثر االأكبر 
والذي  النهر  حو�ض  وهو  االأمطار  عن  الناتج  ال�صيح  في 
ي�صمى هنا )االأودية( حيث اإن وحدة الهيدروغراف تمثل 
دالة لحو�ض النهر فقط، وال تمثل بيانات االأمطار في اأي 

�صكل من االأ�صكال.

ال�صورة  لتعطي  هنا  جـــاءت  )فــ�ــصــالــت(  لفظ  اأن  كما   .2
الحقيقية لحركة الماء، فهي تتحرك على م�صاحة الوادي 
اأن  اإلــى  ف�صيئا  �صيئا  مياهها  فتجمع  خفيفة  حركة  كلها 
ت�صب في مجرى نهري واحد. ثم االأودية جميعها تجمع 

مياهها لت�صب في مجرى نهر رئي�صي. انظر �صكل )2(.
في قوله تعالى )بقدرها( اإ�صارات منها:  .3

اأ ـ اأن تحمل االأودية من الماء بمقدار ما ي�صقط عليها من   
على  ال�صماء  من  ال�صاقط  الماء  من  تحمل  اأنها  اأو  مطر 
وذكر  النهر(.  حو�ض  )حــدود  حدودها  تجمعه  ما  قــدر 
ابن عا�صور:  اأن ذلك دال على تفاوت االأودية في مقادير   

المياه التي ت�صتوعبها)13(.
ب ـ  اإن ل�صكل حو�ض النهر وتغير ميله من موقع اإلى اآخر   
اإلى اأخرى ف�صال عن احتواء  وتغير نوع التربة من نقطة 
اأن  يمكن  التي  والــبــرك  ال�صهاريج  على  النهر  حو�ض 
بها  يت�صف  عديدة  عوامل  من  ذلك  وغير  الماء،  تجمع 
حو�ض النهر كل ذلك يكون له اأثر كبير في تحديد مقدار 
المجرى  في  الجارية  المياه  وكمية  النهري  الت�صريف 
تبارك  اهلل  اأن  فكما  محددة.  زمنية  فترة  خالل  النهري 
فكذلك  االأوديــة  هذه  واأحجام  م�صاحات  قدر  قد  وتعالى 
قدر اأ�صكالها وميولها وتفاوت نوعية تربتها وغير ذلك من 
في  فيكون  والتكوينية.  الطوبغرافية  النهر  �صفات حو�ض 
ما  اإلى  الذهن  ي�صرف  احترا�ض  )بقدرها(  تعالى:  قوله 

ذكرناه)14(.
)واد(  ومفردها  ــة(  )اأودي كلمة:  الكريمة  االآيــة  في  جاء   .4
المياه  تجمع  التي  االأر�ض  )م�صاحة  باأنه:  تعريفه  ويمكن 
ا�صطالحا  الـــوادي  وي�صمى  واحــد  نهري  مجرى  باتجاه 
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بحو�ض النهر اأو الجابية التي تجبي الماء(.  وقد جاءت 
تاأت  الكريمة ب�صيغة الجمع ولم  االآية  كلمة )اأوديــة( في 
اأن  مع  بقدره(  واد  كل  )�صاأل  تقول:  كاأن  المفرد  ب�صيغة 
فقال  المفرد  ب�صيغة  الكريمة  االآيــة  في  جــاء  )ال�صيل( 
تعالى: )فاحتمل ال�صيل زبدا رابيا(  فالمعنى  يوحي باأن  
االأودية قد جمعت الماء في م�صيل واحد وفي هذا اإ�صارة 
علمية اأخرى اإلى اأنه على االأغلب اأن يكون للنهر اأكثر من 
واد يغذيه فنجد عادة  اأن للنهر  عدة اأودية ي�صب بع�صها 
في بع�ض وت�صب االأوديــة كلها في الم�صب االأخير انظر 

ال�صكل )2(  ثم يجري  النهر بحجمه النهائي.
المياه  علم  في  االبتكارات  اأعظم  من  تعد  الفكرة  هــذه   
 Nash والتي تو�صل اإليها العالم المعروف في هذا المجال
�صنة 1959وبنى عليها طريقته المعروفة في اإيجاد كمية 
الت�صريف النهري الناتجة من �صقوط اأمطار معينة على 
حو�ض ذلك النهر حيث ّمثَل م�صاحة حو�ض النهر ب�صل�صلة 
ال�صفات  في  المتماثلة  ال�صغيرة  االأنــهــر  اأحــوا�ــض  من 
الت�صريف  ويمثل  بع�ض  في  بع�صها  ي�صب  الهيدرولوجية 
الخارج من الحو�ض االأخير الت�صريف النهري االإجمالي 

انظر �صكل )15(.
يجب  ال�صقيط  اأن  الهيدروغراف  وحــدة  �صروط  اأهــم  من   .5
اأما الثلج فال يمكن تمثيله في وحدة  اأن يكون مطًرا فقط 
من  ــزل  )اأن تعالى:  قوله  اإلــى  ن�صير  وهنا  الهيدروغراف. 

ال�صماء ماء ف�صالت اأودية( اأي اأنزل اهلل تعالى الماء  ولي�ض 
الثلج اأو البرد بدليل قوله تعالى: )ف�صالت( وحرف العطف 
دون  والتعقيب  الترتيب  يفيد  حــرف  وهــو  )الــفــاء(،  هنا 
التراخي، اأي: من غير فترة زمنية بين العمليتين، فلو كان 
اإلى وقت لذوبانه ثم �صيالنه وال�صتلزم  ثلجا الحتاج االأمر 
بين  يفيد وجود فترة زمنية  ا�صتخدام حرف عطف  االأمر 
العطف  حرف  يكون  كــاأن  و�صيالنه  وذوبانه  الثلج  �صقوط 
توؤكد  وهكذا  النحويين.  عند  التراخي   يفيد  الذي  )ثم( 
االآية على اأن النازل من ال�صماء  هو ماء  ولي�ض �صيء اآخر.

ْوِديٌَة  �أَ َف�َسالَْت  َماًء  َماِء  �ل�سَّ ِمَن  {�أَنَزَل  تعالى:  قوله  في   .6
ْيُل} ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل �ل�سَّ

َل مرتين في االآية الكريمة  نالحظ اأن حرف الفاء قد تدخَّ  
فجزاأها اإلى ثالثة اأجزاء:  

قوله  في  والمتمثيل  ال�صاقط  المطر  عن  يعبر  الأول:   
تعالى: )اأنزل من ال�صماء ماء(.

المختلفة  وعــوامــلــه  النهر  حــو�ــض  عــن  يعبر  الثاني:   
والمتمثل في قوله تعالى: )ف�صالت اأودية بقدرها(.

النهر(  )ت�صريف  الناتج  الت�صريف  عن  يعبر  الثالث:   
والمتمثل في قوله تعالى:  )احتمل ال�صيل(.

التي  المعادالت  كل  في  وا�صحة  تظهر  الثالثة  العنا�صر  وهذه 
تحل م�صكلة تحويل المطر اإلى �صيح.

7 ـ اإن الفكرة التي لمعت في ذهن  Sherman �صنة 1932 التي 
كانت �صببا في ا�صتقاق وحدة الهيدروغراف تتمثل في تثبيت 
تكون  الطبيعية  حالته  في  بالتاأكيد  هي  والتي  االأمطار  تاأثير 
)1�صم  واحــدة  عمق  وحــدة  تمثل  فجعلها  الزمن  مع  متغيرة 

من اإلعجاز العلمي
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اأو 1يوم( وهكذا  اإنج( في وحدة زمنية معينة )1 �صاعة  اأو 1 
وهذا  ا  اأي�صً واحــدة  وحــدة  االأمــطــار  هــذه  عن  الت�صريف  نتج 
الت�صريف اأطلق عليه وحدة الهيدروغراف. وفي االآية الكريمة 
الماء  كلمة  جــاءت  مــاء(  ال�صماء  من  )اأنــزل  تعالى:  قوله  في 
الماء  تاأثير  اإلغاء  فكرة  يثير  مما  )معرفة(  تاأت  ولم  )نكرة( 
تاأثير  اإبراز  اإلى  اإ�صافة  الناتجة  الت�صريف  عند ح�صاب كمية 
حو�ض النهر و�صفاته في قوله تعالى: )ف�صالت اأودية بقدرها( 
وهذا ما يتطابق وفكرة وحدة الهيدروغراف. فيكون في عبارة 
)ف�صالت اأودية بقدرها( كناية علمية عن اإبراز اأهمية حو�ض 
ذلك  عن  الناتج  الت�صريف  �صكل  تحديد  في  الــواد  اأو  النهر 
ا في مو�صوع  الحو�ض اأو الوادي.. اأخيًرا اأقول: )كوني متخ�ص�صً
وحدة الهيدروغراف( اإنه ال يمكن اأن يكون هناك اأية معادلة اأو 
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َمَواِت َوالأَْر�ِض  ن َتنُفُذوا ِمْن اأَْقَطاِر ال�سَّ  {َيا َمْع�َسَر اجِلنِّ َوالإن�ِض اإِن ا�ْسَتَطْعُتْم اأَ
َفانُفُذوا ل َتنُفُذوَن اإلَّ ِب�ُسْلَطاٍن}		)�لرحمن:	33(

هذه	�لآية	�لكرمية	جاءت	قرب	نهاية	�لن�سف	�لأول	من	�سورة	�لرحمن	،		�لتي	�سميت	بتوقيف	من	�هلل		
)تعايل	(		بهذ�	�ل�سم	�لكرمي	ل�ستهاللها	با�سم	�هلل	�لرحمن	،		وملا	ت�سمنته	من	مل�سات	رحمته	،		وعظيم	

�آلئه	�لتي	�أولها	تعليم	�لقر�آن	،		ثم	خلق	�لإن�سان	وتعليمه	�لبيان	.	

د. زغلول النجار

النفاذ من 
أقطار السماوات واألرض

اآيات اهلل الكونية المبهرة  ال�صــورة عددا من  وقد ا�صتعر�صت 
لال�صتدالل علي عظيم اآالئه ،  وعميم ف�صله علي عباده ومنها :  
جريان كل من ال�صم�ض والقمر بح�صاب دقيق  )كرمز لدقة حـركة 
وبجـزيئاتهــا ،   مجموعاتها ،   وفي  بذاتها ،   ال�صـماء  اأجــرام  كل 
حتى  هلل ،   مخلوق  كل  و�صجود  االأولية (،   ولبناتها  وذراتها ،  
وو�صع  مرئية ،   عمد  بغير  ال�صـماء  ورفــع  وال�صــــجر ،   النجـم 
يطغـوا  باأال  العبـــاد  ومطــالبة  الخـالئق ،   بين  العـــــدل  مــيزان 
في الميزان ،  واأن يقيمــوا عدل اهلل في االأر�ض ،  وال يف�صـدوا هذا 
وفيهــا  الحياة ،   ال�صــتقبال  وتهيئتها  االأر�ــض  وخلــق  المـيزان ،  
ذلك ،   علي  ي�صهد  ما  ومحـا�صيلها  وثمـارها ،   النبــاتات  من 
الجان من مارج  كالفخار ،  وخلق  االإن�صان من �صل�صال  وخلق 
والتعبير عن  واإدارتها حول محورها ،   االأر�ض  وتكوير  نار ،   من 
ذلك بو�صف الحق  ـ تبارك وتعالى ـ   باأنه رب الم�صرقين ورب 

المغربين ،  ومرج كل نوعين من اأنواع ماء البحار دون اختــالط 
وجري  منهما ،   والمرجان  اللوؤلوؤ  من  كل  واإخراج  بينهمــا ،   تام 
وكاأنهــا  الماء  عباب  تمخر  وهي  البحر ،   في  العمالقة  ال�صفن 
مع  المخلوقات ،   كل  علي  الفناء  وحتمية  ال�صامخات ،   الجبال 
الجالل  �صاحب  ـ،   وتعالي   �صبحانه  ـ  للخالق   المطلق  الوجـود 
بال  واالأبــدي  بـداية ،   بال  االأزلــي  القيـــــوم ،   الحي  واالإكـــرام ،  
و�صخامة  الكون ،   من  االأر�ــض  مركزية  اإلــي  واالإ�ــصــارة  نهاية ،  
وتعاظم  ال�صماوات  �صعة  في  �صــــيئا  تمثل  ال  التي  حجمهــا 
من  ينفذوا  اأن  واالإن�ض  الجن  من  كل  بتحدي  وذلك  اأبعادها ،  
اأقطارهما ،  وتاأكيد اأنهم لن ي�صتطيعوا ذلك اأبدا ،  اإال ب�صلطان 
االإلهي  التفوي�ض  بغير هذا  واأن مجرد محاولة ذلك  من اهلل ،  
�صوف يعر�ض المحاول ل�صواظ من نار ونحا�ض فال ينت�صر في 

محاولته اأبدا ..!! 
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واأحوالها ،   االآخــرة  عن  الحديث  ياأتي  ثم 
الوردة  هيئة  علي  ال�صماء  ان�صقاق  ومنها 
المدهنة ،  كالمهل االأحمر ومنها معرفة 

وجوههم   فــي  بعالمات  المجرمين 
�صوف  وما  وال�صواد (،   الزرقة  )من 
والمهانة ،   االإذالل  �صور  من  يالقونه 

وهم يطوفون بين جهنم وبين حميم اآن  
النقي�ض  وعلي  الغليان (؛   �صدة  في  ماء  )اأي 

اأحوال  اإلــي  الكريمة  ال�صورة  ت�صير  ذلك  من 
جزاء  الخلد ،   جنات  فــي  ومقامهم  المتقين ،  

هذه  في  مما  جانبا  وت�صف  الدنيا ،   في  اإح�صانهم 
الجنات من نعيم . 

وبين كل اآية من اآيات اهلل في هذه ال�صورة التي �صماها ر�صول 
جر�ض  من  اآياتها  لخواتيم  لما  القراآن  عرو�ض  با�صم  اهلل   
في  تــرددت  التي  تكذبان(  ربكما  اآالء  )فباأي  اآية :   نجد  رائع ،  
ال�صورة  اآيات  مجموع  من  مرة  وثالثين  اإحدى  الرحمن  �صورة 
الثماني وال�صبعين  )اأي بن�صبة 40%  تقريبا (  في تقريع �صديد ،  
وتبكيت وا�صح للمكذبين من الجن واالإن�ض باآالء اهلل واأف�صاله 
وعلي راأ�صها دينه الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم والر�صول 
،  والذي ال يرت�صي ربنا  ـ تبارك وتعالى ـ   من عباده  الخاتم   
دينا �صواه بعد اأن حفظه للنا�ض كافة في القراآن الكريم ،  وفي 
اأربعة ع�صر  الوحي علي مدي  الر�صول الخاتم بنف�ض لغة  �صنة 
ال�صورة  وتختتم  عليها ،   ومن  االأر�ــض  اهلل  يرث  اأن  واإلــي  قرنا 

بقول الحق  �صبحانه:  تبارك ا�صم ربك ذي الجالل واالإكرام . 
عددها  يفوق  والتي  الرحمن ،   �صورة  في  الكونية  واالإ�ــصــارات 
ال�صبع ع�صرة اآية �صريحة نحتاج في �صرح كل اآية منها اإلي مقال 

م�صتقل ،  ولذلك �صاأقف هنا عند قول الحق  ـ تبارك وتعالى: 
ْقَطاِر  {يَا َمْع�َسَر �لِجنِّ َو�الإن�ِس �إِن ��ْسَتَطْعُتْم �أَن تَنُفُذو� ِمْن �أَ
َفِباأَيِّ  ِب�ُسْلَطاٍن .  �إالَّ  تَنُفُذوَن  َفانُفُذو� ال  َو�الأَْر�ِس  َمَو�ِت  �ل�سَّ
َونَُحا�ٌس  نَّاٍر  ن  مِّ �ُسَو�ٌظ  َعَلْيُكَما  يُْر�َسُل   . بَاِن  تَُكذِّ َربُِّكَما  �آالِء 

َر�ِن} ) الرحمن :33  ـ  35(   َفال تَنَت�سِ
تلك  الألفاظ  اللغوية  الــدالالت  ا�صتعرا�ض  من  البد  ذلك  وقبل 

االآيات الكريمات واأقوال المف�صرين ال�صابقين فيها . 

الداللة اللغوية:
)نفذ (:  يقال في العربية : )نفذ (  ال�صهم في الرمية  )نفوذا (    .1 
الجهة  اإلــي  خــرق  اإذا  الخ�صب  في  والمثقب  و) نفاذا (،  

)نفاذا (،   )ينفذ (  االأمر   في  فالن  و ) نفذ (   االأخرى ،  
وفي  )تنفيذا (،   و) نفذه (  )نفاذا (،   و ) اأنفذه ( 
جي�ض  نفذوا  ال�صريف :   الحديث 
)النافذ (   واالأمـــر   اأ�صامة ;  
و) المنفذ (   المطاع ،   اأي 
ـ  قال   )النافذ (،   الممر   هو 
تعالي  ـ:  اإن ا�صتطعتم اأن تنفذوا 
من اأقطار ال�صماوات واالأر�ض فانفذوا 
اأن  بمعني  ب�صلطان (   اإال  تنفذون  ال 
ال�صماوات واالأر�ض من جهة  تخرقوا 

اأقطارها اإلي الجهة االأخرى . 

ج�صم  وكــل  �صكل  كل  قطر  )اأقطار (:    .2 
الخط الوا�صل من اأحد اأطرافه اإلي الطرف المقابل 
مرورا بمركزه .  قال  )تعالي (:  اإن ا�صتطعتم اأن تنفذوا من 
)ولو  قائل (:   من  )عز  وقال   واالأر�ــض  ال�صماوات  اأقطار 
دخلت عليهم من اأقطارها ( )االأحزاب : 14(؛ ويقال في 
و) تقطر (   )قطره (،   علي   األقيته  بمعني  )قطرته (   اللغة : 
�صقط  اأي  المطر  )قطر (   ومنه   )قطره (،   علي   وقــع  اأي 
وي�صمي  االأر�ــــض ،   مــركــز  باتجاه  م�صتقيمة  خــطــوط  فــي 
و) قطر (   )قطرة (،   جمع   كذلك  وهــو  )قطرا (،   لذلك  
من  قطرة  قطرة  تكثيفه  ثم  تبخيره  ال�صيء  و) تقطير (  
)قطرة (  ت�صاقطه   ال�صوائل  من  وغيره  الماء  تنقية  اأجل 
ب�صمتين  و) قطرات (   ب�صمتين  )قطر (   وجمعه   )قطرة (  
القوم  و) تقاطر (   ويلزم ،   يتعدي  غيره  و) قطره (   اأي�صا ،  
جاءوا اأر�صاال  )كالقطر (،  ومنه  )قطار االإبل (  و) القطر (  
و) قطران (   )اأقطار (؛   وجمعه   والجانب  الناحية  بال�صم 
الماء  )تقاطره (  قطرة قطرة و) القطران (  ما يتقطر من 
الهناء  )= القار (  و) قطر (  البعير طاله  )بالقطران (  فهو  
اأو  )مقطرن (.  قال  )تعالي (:  )�صرابيلهم من  )مقطور (  
القار ،  وقرئ  )من قطر  اأي من  قطران( )اإبراهيم :50(  
اآن (  اأي من نحا�ض من�صهر قد اأني  )اأي عظم (  حره  )اأي 
زادت درجة حرارته (  الأن  )القطر (  هو النحا�ض .  وقال ربنا  
تبارك وتعالى: )اإتوني اأفرغ عليه قطرا ( )الكهف :96(  اأي 

نحا�صا من�صهرا . 
وك�صرها (   ال�صين  العربية  )ب�صم  �صواظ : )ال�صواظ (  في   .3

اللهب الذي ال دخان له . 
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نحا�ض :  االأ�صل في اللغة العربية اأن النحا�ض هو اللهب بال   .4
دخان ،  والنحا�ض اأي�صا عن�صر فلزي لونه يميل اإلي الحمرة  
)بين القرمزي والبرتقالي (  قابل للطرق وال�صحب ،  مو�صل 
وقد  للتاآكل ،   ومقاوم  والحرارة ،   الكهرباء  من  لكل  جيد 

�صمي بهذا اال�صم لت�صابه لونه مع لون النار بال دخان . 
ونحا�ض(  نار  من  �صواظ  عليكما  )ير�صل  )تعالي (:   قال    
)الرحمن  :35(.  و ) النح�ض (  �صد ال�صعد ،  وقرئ في قوله 

تعالي :   )في يوم نح�ض م�صتمر ( )القمر:  19(. 
نح�ض  يــوم  في  واأجـــود ...   اأكثر  واالإ�صافة  ال�صفة ،   علي   
وفيه جاء  ال�صيء فهو  )نح�ض (   ويقال : )نح�ض (   م�صتمر ، 
قول ربنا  ـ تبارك وتعالى:  )فاأر�صلنا عليهم ريحا �صر�صرا 
في اأيام نح�صات( )ف�صلت : 16(  وقرئ  )نح�صات (  بالفتح 
اأي م�صوؤومات ،  اأو �صديدات البرد واأ�صل النح�ض اأن يحمر 
االأفق في�صير كالنحا�ض اأو كاللهب بالد خان ،  ف�صار ذلك 

مثال لل�صوؤم . 

أقوال المفسرين:
في تف�صير قوله  )تعالي (: 

ْقَطاِر  {يَا َمْع�َسَر �لِجنِّ َو�الإن�ِس �إِن ��ْسَتَطْعُتْم �أَن تَنُفُذو� ِمْن �أَ
َفِباأَيِّ  ِب�ُسْلَطاٍن .  �إالَّ  تَنُفُذوَن  َفانُفُذو� ال  َو�الأَْر�ِس  َمَو�ِت  �ل�سَّ
َونَُحا�ٌس  نَّاٍر  ن  مِّ �ُسَو�ٌظ  َعَلْيُكَما  يُْر�َسُل   . بَاِن  تَُكذِّ َربُِّكَما  �آالِء 
)يرحمه  كثير   ابن  ذكر  ـ  35(   ) الرحمن :33   َر�ِن}  تَنَت�سِ َفال 
اهلل (:  اأي ال ت�صتطيعون هربا من اأمر اهلل وقدره ،  بل هو محيط 

حكمه ،   من  التخل�ض  علي  تقدرون  ال  بكم 
اأينما ذهبتم اأحيط بكم .... )اإال ب�صلطان (  
تعالي :  ــال  ق ولــهــذا  اهلل ....   بــاأمــر  اإال  اأي 

ونحا�ض  نــار  مــن  �ــصــواظ  عليكما  )ير�صل 
ال�صواظ  عبا�ض :   ابن  قال  تنت�صران (   فال 

هو لهب النار ،  وعنه :  ال�صواظ الدخان ،  وقال 
وقال  المنقطع ،   االأخ�صر  اللهب  هو  مجاهد :  

ال�صحاك : )�صواظ من نار (  �صيل من نار ،  وقوله 
وقال  النار ،   دخــان  عبا�ض :   ابن  قال  )ونحا�ض (   تعالي : 

ابن جرير :  والعرب ت�صمي الدخان نحا�صا ،  روي الطبراني 
اأن نافع ابن االأزرق �صاأل ابن عبا�ض عن  عن ال�صحاك 
قال :   معه ...   دخان  ال  الذي  اللهب  هو  فقال :   ال�صواظ 

�صدقت ،  فما النحا�ض؟ قال :  هو الدخان الذي ال 
لهب له وقال مجاهد :  النحا�ض ال�صفر .... 

وجاء في تف�صير الجاللين ما ن�صه : )يا مع�صر الجن واالإن�ض اإن 
ا�صتطعتم اأن تنفذوا (  تخرجوا  )من اأقطار (  نواحي  )ال�صماوات 
واالأر�ض ( )هاربين من الح�صر والح�صاب والجزاء ( )فانفذوا (  
اأمر تعجيز )اأي :  فلن ت�صتطيعوا ذلك( )ال تنفذون اإال ب�صلطان (  
بقوة ،  وال قوة لكم علي ذلك ... )ير�صل عليكما �صواظ من نار (  
هو لهبها الخال�ض من الدخان اأو :  معه  )ونحا�ض (  اأي :  دخان ال 

لهب فيه  )اأو هو النحا�ض المذاب ....(. 
وجاء في الظالل ما ن�صه :  يا مع�صر الجن واالإن�ض اإن ا�صتطعتم 
وكيف؟  فانفذوا ...   واالأر�ــض  ال�صماوات  اأقطار  من  تنفذوا  اأن 
اإال �صاحب  ال�صلطان  يملك  وال  ب�صلطان ،   اإال  تنفذون  واأين؟ ال 
ال�صلطان ..  ومرة اأخري يواجههما بال�صوؤال :  )فباأي اآالء ربكما 
بمجرد  يهم  اأو  يكذب  �صئ  كيانهما  في  بقي  وهل  تكذبان؟( 

النطق والبيان؟
اإلي نهايتها ،  والتهديد الرعيب  ولكن الحملة ال�صاحقة ت�صتمر 
يالحقهما ،  والم�صير المردي يتمثل لهما :  ير�صل عليكما �صواظ 

من نار ونحا�ض فال تنت�صران .. 
)ال  ن�صه :.....  ما  الــقــراآن  لمعاني  البيان  �صفوة  في  وجــاء 

تنفذون اإال ب�صلطان (  اأي ال تقدرون علي الخروج من اأمري 
)ير�صل  ذلك ،  عن  بمعزل  واأنتم  قهر  بقوة  اإال  وق�صائي 

لهب  نـــار (   مــن  ــواظ  ــص �( عليكما   ي�صب  عليكما (  
مذاب ،   اأ�صفر  )ونحا�ض (   الدخان   من  خال�ض 
وقيل النحا�ض :  الدخان الذي ال لهب فيه .  اأي اإنه 

ير�صل عليهما هذا مرة وهذا مرة . 
ما  الكريم  الــقــراآن  تف�صير  في  المنتخب  في  وجــاء 

ن�صه :  يا مع�صر الجن واالإن�ض اإن ا�صتطعتم اأن تخرجوا 
فاخرجوا ،   هاربين  واالأر�ـــض  ال�صماوات  جوانب  من 
لكم  يكون  ولن  وقهر ،   بقوة  اإال  الخروج  ت�صتطيعون  ال 

تجحدان؟ !   ربكما  نعم  مــن  نعمة  فــبــاأي  ذلــك ،  
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علي  تقدران  فال  مذاب ،   ونحا�ض  نار  من  لهب  عليكما  ي�صب 
ثبت حتى  يلي :   ما  تعليق هام�صي  في  وجاء  العذاب .   رفع هذا 
االآن �صخامة المجهودات والطاقات المطلوبة للنفاذ من نطاق 
ريادة  في  الجزئي  النجاح  اقت�صي  وحيث  االأر�ـــض ،   جاذبية 
الف�صاء ـ لمدة محددة جدا بالن�صبة لعظم الكون ــ بذل الكثير 
من الجهود العلمية ال�صخمة في �صتي الميادين ...  ف�صال عن 
التكاليف المادية الخيالية التي اأنفقت في ذلك ومازالت تنفق ،  
اأقطار  من  المطلق  النفاذ  اأن  علي  قاطعة  داللــة  ذلــك  ويــدل 
الإن�ض  ال�صوئية  ال�صنين  ماليين  تبلغ  التي  واالأر�ض  ال�صماوات 

اأو جن م�صتحيل . 
والنحا�ض هو فلز يعتبر من اأول العنا�صر الفلزية التي عرفها 
االإن�صان ..  ويتميز باأن درجة ان�صهاره مرتفعة جدا نحو  1083  
الملتهب علي ج�صد ،   ال�صائل  فاإذا ما �صب هذا  درجة مئوية (  

مثل ذلك �صنفا من اأق�صي اأنواع العذاب األما واأ�صدها اأثرا . 
الداللة العلمية لقول الحق  ـ تبارك وتعالى ـ : 

ْقَطاِر  {يَا َمْع�َسَر �لِجنِّ َو�الإن�ِس �إِن ��ْسَتَطْعُتْم �أَن تَنُفُذو� ِمْن �أَ
َفِباأَيِّ  ِب�ُسْلَطاٍن .  �إالَّ  تَنُفُذوَن  َفانُفُذو� ال  َو�الأَْر�ِس  َمَو�ِت  �ل�سَّ
َونَُحا�ٌس  نَّاٍر  ن  مِّ �ُسَو�ٌظ  َعَلْيُكَما  يُْر�َسُل   . بَاِن  تَُكذِّ َربُِّكَما  �آالِء 

َر�ِن} )الرحمن :33  ـ  35(  َفال تَنَت�سِ
فيها كال من  الكريم  القراآن  التي تحدي  الثالث  االآيــات  هذه 
الجن واالإن�صن تحديا �صريحا بعجزهم عن النفاذ من اأقطار 

ال�صماوات واالأر�ض ،  وهو تحد يظهر �صاآلة قدراتهما مجتمعين 
اأمام طالقة القدرة االإلهية في اإبداع الكون ،  ل�صخامة اأبعاده ،  
باالإ�صافة  واالآيات  فنائها ،   وحتمية  المخلوقات ،   عمر  ولق�صر 
لم  التي  المبهرة  الكونية  الحقائق  من  عددا  تحوي  ذلك  اإلي 
من  المتاأخرة  القليلة  العقود  في  اإال  اإدراكها  االإن�صان  ي�صتطع 

القرن الع�صرين ،  والتي يمكن اإيجازها في النقاط التالية : 
اأوال :  بالن�صبة للنفاذ من اأقطار االأر�ض : 

اإذا كان المق�صود من هذه االآيات الكريمة اإ�صعار كل من الجن 
علي  االأر�ــض  من  كل  اأقطار  من  النفاذ  بعجزهما عن  واالإن�ض 
حدة ،  وال�صماوات علي حدة ،  فاإن المعارف الحديثة توؤكد ذلك ،  
بالن�صبة  مترا  كيلو    )12756( بين   تتراوح  االأر�ــض  اأقطار  الأن 
اإلي متو�صط قطرها اال�صتوائي ، )12713(  كيلو مترا بالن�صبة 
تامة  لي�صت  االأر�ــض  الأن  وذلك  القطبي ،   قطرها  متو�صط  اإلي 
اال�صتدارة النبعاجها قليال عند خط اال�صتواء ،  وتفلطحها قليال 

عند القطبين . 
وي�صتحيل علي االإن�صان اختراق االأر�ض من اأقطارها الرتفاع كل 
من ال�صغط والحرارة با�صتمرار في اتجاه المركز مما ال تطيقه 
القدرة الب�صرية ،  وال التقنيات المتقدمة التي حققها اإن�صان هذا 
الع�صر ،  فعلي الرغم من التطور المذهل في تقنيات حفر االآبار 
العميقة التي طورها االإن�صان بحثا عن النفط والغاز الطبيعي 
فاإن هذه االأجهزة العمالقة لم ت�صتطع حتى اليوم تجاوز عمق 
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 14  كيلو مترا من الغالف ال�صخري لالأر�ض ،  وهذا يمثل %0،2  
هذا  وعند  اال�صتوائي ،   االأر�ــض  قطر  ن�صف  طول  من  تقريبا 
لتزايد  عملها  في  اال�صتمرار  عن  الحفر  اأدوات  تعجز  العمق 
قد  درجة  اإلي  الحرارة  درجات  في  الكبير  ولالرتفاع  ال�صغط 
درجة  اأن  علميا  الثابت  فمن  االأدوات ،   تلك  �صهر  اإلــي  تــوؤدي 
الحرارة تزداد با�صتمرار من �صطح االأر�ض في اتجاه مركزها 
ال�صم�ض  �صطح  حــرارة  درجــة  من  يقرب  ما  اإلــي  ت�صل  حتى 
المقدرة ب�صتة اآالف درجة مئوية ح�صب بع�ض التقديرات ،  ومن 
هنا كان عجز االإن�صان عن الو�صول اإلي تلك المناطق الفائقة 
وتعالى  تــبــارك  ـ  الحق   يقول  ذلــك  وفــي  وال�صغط ،   الــحــرارة 
لَن  �إنََّك  َمَرًحا  �الأَْر���ِس  ِفى  تَْم�ِس  االإن�صان :  {َوال  ـ   مخاطبا 

تَْخِرَق �الأَْر�َس َولَن تَْبُلَغ �لِجَباَل ُطواًل} ) االإ�صراء :37( 
علي  ينطبق  ما  اأن  اإال  لنا ،   بالن�صبة  غيبي  عالم  الجن  اأن  ولو 
االإن�ض من عجز تام عن النفاذ من اأقطار ال�صماوات واالأر�ض 

ينطبق عليهم .  
واالآيات الكريمة قد جاءت في مقام الت�صبيه باأن كال من الجن 
واالإن�ض ال ي�صتطيع الهروب من قدر اهلل اأو الفرار من ق�صائه ،  
بالهروب اإلي خارج الكون عبر اأقطار ال�صماوات واالأر�ض حيث 
ال يدري اأحد ماذا بعد ذلك ،  اإال اأن العلوم المكت�صبة قد اأثبتت 
بالفعل عجز االإن�صان عجزا كامال عن ذلك ،  والقراآن الكريم 
يوؤكد لنا اعتراف الجن بعجزهم الكامل عن ذلك اأي�صا ،  كما 
نَّا  جاء في قول الحق  ـ تبارك وتعالى ـ   علي ل�صان الجن : {َو�أَ

َ ِفي �الأَْر�ِس َولَن نُّْعِجَزُه َهَربًا} )الجن :  َظَننَّا �أَن لَّن نُّْعِجَز �للَّ
َفَوَجْدنَاَها  َماَء  �ل�سَّ لََم�ْسَنا  نَّ��ا  {َو�أَ قالوا :   اأن  بعد  وذلك    )12

ُمِلئَْت َحَر�ًسا �َسِديًد� َو�ُسُهًبا} )الجن : 8( 
ثانيا	:		بالن�سبة	للنفاذ	من	�أقطار	�ل�سماو�ت	

تبلغ اأبعاد الجزء المدرك من ال�صماء الدنيا من ال�صخامة ما ال 
يمكن اأن تطويها قدرات كل من االإن�ض والجن ،  مما ي�صعر 
وبعجزه  الكون ،   اأبعاد  اأمــام  ب�صاآلته  منهما  كال 
التام عن مجرد التفكير في الهروب منه ...  

اأو النفاذ اإلي المجهول من بعده ...!!! 
يقدر  الـــتـــبـــانـــة (   ــة  ــك ــص �( فمجرتنا  
�صوئية   �صنة  األف  بمائة  االأكبر  قطرها 
)100.000*9.5  مليون مليون كيلو متر 
تقريبا (،  ويقدر قطرها االأ�صغر بع�صرة اآالف 
متر  كيلو  مليون  مليون    9.5*10.000( �صوئية   �صنة 
تقريبا (،  ومعني ذلك اأن االإن�صان لكي يتمكن من الخروج من 
مجرتنا عبر قطرها االأ�صغر يحتاج اإلي و�صيلة تحركه ب�صرعة 
ال�صوء  )وهذا م�صتحيل (  لي�صتخدمها في حركة م�صتمرة لمدة 
ت�صل اإلي ع�صرة اآالف �صنة من �صنيننا ،  وبطاقة انفالت خيالية 
لتخرجه من نطاق جاذبية االأجرام التي يمر بها من مكونات 
لالإن�صان  بالن�صبة  الم�صتحيالت  من  كلها  وهذه  المجرة ،   تلك 
الذي ال يتجاوز عمره في المتو�صط خم�صين �صنة ،  ولم تتجاوز 
حركته في ال�صماء ثانية �صوئية واحدة وربع الثانية فقط ،  وهي 
التقني  التقدم  من  الرغم  علي  والقمر ،   االأر�ض  بين  الم�صافة 

المذهل الذي حققه في ريادة ال�صماء . 
األفا  ثالثين  بعد  علي  مجرتنا  من  تقع  ال�صم�صية  ومجموعتنا 
األفا من ال�صنين  من ال�صنين ال�صوئية من مركزها ،  وع�صرين 
ال�صوئية من اأقرب اأطرافها ،  فاإذا حاول االإن�صان الخروج من 
األف �صنة  اإلي ع�صرين  فاإنه يحتاج  االأر�ض  اإلي  االأقطار  اأقرب 
وهو يتحرك ب�صرعة ال�صوء لكي يخرج من اأقطار مجرتنا وهل 
تلك  لمثل  اإن�صان  يحيا  اأن  يمكن  هل  اأو  ذلك؟  االإن�صان  يطيق 
ب�صرعة  يتحرك  اأن  االإن�صان  ي�صتطيع  وهل  المتطاولة؟  المدد 
بالن�صبة  ذلــك  اإمــكــان  دون  تحول  حــواجــز  هــذه  كــل  ال�صوء؟ 

لالإن�صان ،  وما ينطبق عليه ينطبق علي عالم الجان ...!!! 
ومجرتنا جزء من مجموعة من المجرات تعرف با�صم المجموعة 
من  المليون  وربع  ماليين  ثالثة  بنحو  قطرها  يقدر  المحلية 
ال�صنين ال�صوئية  )3.261.500(  �صنة �صوئية ،  وهذه بدورها 

من أسرار القرآن



من أسرار القرآن

اإلعجاز العلمي    العدد الثالثون  .  جمادى األولى  1429هـ
17

�صتة  مــن  باأكثر  قطره  يقدر  مجري  ح�صد  مــن  جــزءا  ت�صكل 
ماليين ون�صف المليون من ال�صنين ال�صوئية  )6.523.000(  
الح�صد  من  جزءا  يكون  المجري  الح�صد  وهذا  �صوئية ،   �صنة 
المجري االأعظم ويقدر قطره االأكبر بمائة مليون من ال�صنين 
وتبدو  ال�صوئية .   ال�صنين  بع�صرة ماليين من  و�صمكه  ال�صوئية 
الح�صود المجرية العظمي علي هيئة كروية تدر�ض في �صرائح 
�صوئية ،   �صنة  في حدود 150*100*15   اأبعادها  تقدر  مقطعية 
الحائط  با�صم  مجازا  الفلكيون  وي�صميها  ال�صرائح  تلك  واأكبر 
العظيم يزيد طولها علي مائتين وخم�صين مليونا من ال�صنين 

ال�صوئية . 
وقد تم اأخيرا اكت�صاف نحو مائة من الح�صود المجرية العظمي 
تكون تجمعا اأعظم علي هيئة قر�ض يبلغ قطره االأكبر بليونين 

من ال�صنين ال�صوئية . 
والجزء المدرك من الكون وهو يمثل جزءا ي�صيرا من ال�صماء 
الدنيا التي زينها ربنا  ـ تبارك وتعالى ـ   بالنجوم وقال  )عز من 
اِبيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما  ْنيَا ِبَم�سَ َماَء �لدُّ قائل (:  {َولََقْد َزيَّنَّا �ل�سَّ

ِعيِر} ) الملك : 5(.  يَاِطيِن َو�أَْعَتْدنَا لَُهْم َعَذ�َب �ل�سَّ لِّل�سَّ
علي  قــطــره  يــزيــد  الدنيا  ال�صماء  مــن  الــمــدرك  الــجــزء  هــذا 
االإن�صان بكل  بليون �صنة �صوئية ،  وهي حقائق تجعل  الع�صرين 
الكون  اأبعاد  اأمــام  �صديدا  ت�صاوؤال  يت�صاءل  العلمية  اإنجازاته 
المذهلة ،  وكذلك الجان ،  وكالهما اأقل من مجرد التفكير في 
اإال  الذي ال ملجاأ وال منجي منه  الهروب من ملك اهلل  اإمكان 

اإليه ...!!! 

من	 للنف�����اذ	 بالن�س����بة	 ثالثا	:		
�أقطار	�ل�سماو�ت	و�لأر�ض	معا	

التحدي  اأن  اإلي  الكريمة  االآيــات  ت�صير 
الذي تجابه به الجن واالإن�ض هو النفاذ 

اإن  معا  ـــض  واالأر� ال�صماوات  اأقــطــار  مــن 
من  النفاذ  عن  عجزهما  وثبت  ا�صتطاعوا ،  

كانت  اإذا  اأ�صد  وعجزهما  منهما ،   اأي  اأقطار 
المطالبة بالنفاذ من اأقطارهما معا ،  اإذا كان هذا 

هو مق�صود االآيات الكريمة ،  فاإنه يمكن اأن ي�صير اإلي 
للكون ;   االأر�ض  تو�صط  وهو  اأال  االأهمية  معني في غاية 

وهو معنى ال ت�صتطيع علوم الفلك اإثباته لعجز االإن�صان عن 
االإحاطة باأبعاد الكون ،  ولكن يدعم هذا اال�صتنتاج ما رواه كل 

من قتادة وال�صدي اأن ر�صول اهلل      قال يوما الأ�صحابه :  هل 
  : تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا :  اهلل ور�صوله اأعلم .  قال   
فاإنه م�صجد في ال�صماء بحيال الكعبة لو خر لخر عليها ،  ي�صلي 
اآخر  اإذا خرجوا منه لم يعودوا  األف ملك  فيه كل يوم �صبعون 

ما عليهم . 
وتو�صط االأر�ض للكون معني حازت فيه عقول العلماء والمفكرين 
عبر التاريخ .  وعجزت العلوم المكت�صبة والتقنيات الفائقة عن 
اإثباته ،  ولكن ما جاء في هذه االآيات الكريمة ،  وفي هذا الحديث 

النبوي ال�صريف ي�صير اإليه ،  ويجعل المنطق ال�صوي يقبله . 

ر�بعا	:		بالن�سبة	�إيل	�إر�سال	�سو�ظ	من	نار	ونحا�ض	
علي	كل	من	يحاول	�لنفاذ	من	�أقطار	�ل�سماو�ت	

و�لأر�ض	بغري	�سلطان	من	�هلل	تعايل	:	
تبارك  ـ  ربنا   يخاطب  الرحمن  �صورة  من  رقــم  35   ــة  االآي في 
{يُْر�َسُل  ـ   كال من الجن واالإن�ض بقوله عز من قائل :   وتعالى 
اأجمع  وقد  َر�ِن}  تَنَت�سِ َفال  َونَُحا�ٌس  نَّاٍر  ن  مِّ �ُسَو�ٌظ  َعَلْيُكَما 
قدامي المف�صرين ومحدثوهم علي اأن لفظة �صواظ هنا تعني 
الذي ال  الدخان  تعني  وكلمة نحا�ض  له .   الذي ال دخان  اللهب 
فلز  وهو  جميعا  نعرفه  الــذي  النحا�ض  فلز  تعني  اأو  فيه  لهب 
غليانه  ودرجــة  )1083 م (   العالية   ان�صهاره  بدرجة  معروف 

االأعلي  )2567 م (. 
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ومن الثابت علميا اأن العنا�صر المعروفة لنا تتخلق في داخل 
النجوم بعملية االندماج النووي لنوي ذرات الهيدروجين فينتج 
عن ذلك نوي ذرات العنا�صر االأثقل بالتدريج حتى يتحول لب 

النجم اإلي حديد . 
منتج  تفاعل  هو  الحديد  ذرات  تكون  قبل  النووي  والتفاعل 
للحرارة التي ت�صل اإلي باليين الدرجات المئوية ،  ولكن عملية 
للحرارة  م�صتهلكة  عملية  للحديد  المنتجة  النووي  االندماج 
يوؤدي  مما  االنفجار  اإلي  ت�صطره  حتى  النجم  لطاقة  وبالتالي 
في  الحديد  فيها  بما  بداخله  تكونت  التي  العنا�صر  تناثر  اإلي 
�صفحة ال�صماء لتدخل هذه العنا�صر في مجال جاذبية اأجرام 
النوي  العنا�صر ذات  اأما  تعالي .   بتقدير من اهلل  اإليها  تحتاج 
االأثقل من ذرة الحديد فتتخلق باإ�صافة اللبنات االأولية للمادة 
اإلي نوي ذرات الحديد ال�صابحة في �صفحة ال�صماء حتى تتكون 
اأي�صا  لنا ،  وهذه  المعروفة  العنا�صر  من  وخم�صة  المائة  بقية 
تنزل اإلي جميع اأجرام ال�صماء بقدر معلوم .  ولما كان عن�صر 
الذري   وعــدده  وزنــه  من  كل  في  الحديد  من  اأعلي  النحا�ض 
الذري  والـــوزن  الحديد  57،56،54   لنظائر  الــذري  )الـــوزن 
للنحا�ض 63.546  والعدد الذري للحديد 26  بينما العدد الذري 
للنحا�ض 29(،  وبناء علي ذلك فاإن عن�صر النحا�ض يتخلق في 
بع�ض  مع  الحديد  ذرات  نوي  باندماج  الدنيا  ال�صماء  �صفحة 
الدنيا  ال�صماء  �صفحة  يجعل  وهــذا  للمادة ،   االأولــيــة  اللبنات 

زاخرة بذرات العنا�صر الثقيلة ومنها النحا�ض . 

االآية  في  نحا�ض  لفظة  اأن  ــي  اإل ت�صير  المالحظة  هــذه 
داعي  ال  هنا  التاأويل  الأن  النحا�ض ،   فلز  تعني  الكريمة 
وتغلي  من�صهر  وهــو  فالنحا�ض  االإطــــالق ،   علي  لــه 
لكل  رادعا  عقابا  يعد  ال�صماء  �صفحة  في  قطراته 
محاولة اإن�صية اأو جنية الختراق اأقطار ال�صماوات 

واالأر�ض . 
الدكتور عبداهلل  هو  كريم  اأخ  بي  ات�صل  وقد 
ال�صهابي واأخبرني باأنه زار معر�ض الف�صاء 
�صي  دي  وا�صنطن  مدينة  فــي  والــطــيــران 
ــطــائــرات من  ــمــاذج ال ـــذي يــعــر�ــض ن ال
كما  اأحدثها ،   اإلـــي  االأولــــي  بــدايــاتــهــا 
الف�صاء ،   لمركبات  نــمــاذج  يعر�ض 
عر�صيا  قطاعا  �صاهد  المعر�ض  وفــي 
علي  يــري  اأن  واأذهــلــه  اللو  اأبــو  كب�صولة  في 
الكب�صولة  ج�صم  في  غائرة  عديدة  طولية  خطوطا  �صطحها 
ومليئة بكربونات النحا�ض  )جنزار النحا�ض (،  وقد لفتت هذه 
المالحظة نظره فذهب اإلي الم�صوؤول العلمي عن تلك ال�صالة 
فيها  يدخل  الكب�صولة  منها  �صنعت  التي  ال�صبيكة  هل  و�صاأله :  
جنزار  اإلي  فاأ�صار  قاطعا ،   نفيا  ذلك  فنفي  النحا�ض؟  عن�صر 
النحا�ض علي ج�صم الكب�صولة و�صاأله :  من اأين جاء هذا؟ فقال 
له :  من نوي ذرات النحا�ض المنت�صرة في �صفحة ال�صماء التي 
من  وهبوطا  �صعودا  حركتها  طــوال  الكب�صولة  ج�صم  ت�صرب 
الرطوبة  بها  االأر�ض وتمر بطبقات  اإلي  تعود  ال�صماء ،  وحينما 
وثاني اأك�صيد الكربون فاإن هذه الذرات النحا�صية التي ل�صقت 
بج�صم الكب�صولة تتحول بالتدريج اإلي جنزار النحا�ض .  ويقول 
االآية  اأنــظــاره  اأمــام  تــراءت  الفور  علي  اإنــه  ال�صهابي  الدكتور 
القراآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالي :  {يُْر�َسُل 

َر�ِن}.  ن نَّاٍر َونَُحا�ٌس َفال تَنَت�سِ َعَلْيُكَما �ُسَو�ٌظ مِّ
هذه المالحظة اأكدت لي ما ناديت به طويال باأن لفظة نحا�ض 
في االآية تعني فلز النحا�ض وال تحتاج اإلي اأدني تاأويل .  ف�صبحان 
ال�صنين  من  قبل 1400   من  الكريمة  ــات  االآي هذه  اأنــزل  الــذي 
وحفظها لنا في كتابه الكريم علي مدي  14  قرنا اأو يزيد لتظهر 
في زماننا زمان رحالت الف�صاء برهانا ماديا ملمو�صا علي اأن 
الخاتم  النبي  واأن  الخالق  اهلل  كالم  هو  الكريم  القراآن  هذا 
قبل خالق  ومعلما من  بالوحي  كان مو�صوال  تلقاه       الذي 

ال�صماوات واالأر�ض . 
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عسل النحل لعالج جرح السكري بأمريكا
	قبل	�أكرث	من	 تو�سلت	طبيبة	�أمريكية	�إىل	حقيقة	�	ذكرها	�لقر�آن	�لكرمي	وبينها	�لر�سول	�لعظيم	
�	�أن	ع�سل	�لنحل	فيه	�سفاء	للنا�ض.	وياأتي	عالج	غرغرينة	�ل�سكري	�سمن	�لفو�ئد	 �أربعة	ع�سر	قرناً	
ولكن	 و�لعربي.	 �لإ�سالمي	 �ل�سعبي	 �لطب	 يف	 توثيقها	 مت	 �لتي	 �لنحل،	 لع�سل	 �لعظيمة	 �لعالجية	
�جلديد	يف	هذ�	�خل�سو�ض	�أن	تو�سي	بع�ض	�لأو�ساط	�لعلمية	�لأمريكية	ب�سرورة	�لرجوع	�إىل	�لرت�ث	

�لإ�سالمي	فيما	يتعلق	بالعالج	بع�سل	�لنحل.
 (Catrina هــيــرلــبــرت  كــتــريــنــا  تــعــر�ــصــت  2002م  عـــام  ــي  ف
ت�صبب  مــروري  حــادث  اإلــى  ـ  الجن�صية  اأمريكية  ـ   Hurlburt)

تعر�صها  بداية  في  كانت  اأنها  وبما  اأرجلها،  اأحــد  جــرح  في 
يلتئم على  لم  فاإن جرحها  ال�صكري،  تعاني من مر�ض  اآنذاك 
المو�صعية، وعانت  الحيوية  بالم�صادات  الرغم من معالجتها 
اأ�صارت  بعدها  اأ�صهر.  ثمانية  ا�صتمرت  لفترة  ذلك  جراء  من 
عليها طبيبتها جينفر اإدي (Jennifer Eddy) ـ من كلية الطب 
مو�صعي  كعالج  النحل  ع�صل  با�صتخدام  ـ  وي�صكون�صن  جامعة 
برئت  المذكور  العالج  موا�صلة  من  �صهور  ب�صعة  بعد  للجرح، 
من  دعم  على  تح�صل  اإدى  جعل  مما  تمامًا،  هيرلبرت  رجل 
وي�صكون�صن  واليــة  في  االأ�ــصــرة  الأطباء  االأمريكية  االأكاديمية 

لموا�صلة اأبحاثها الخا�صة بالعالج بع�صل النحل.
كانوا  الذين  المر�صى  اأحد  عالجت  اأن  �صبق  اأنها  اإدي  وتذكر 
يواجهون خطر البتر بع�صل النحل، بعد اأن ف�صلت كل البدائل 
الطبية في عالجه، وت�صيف اإدي اأن الخبراء يرون اأن معالجة 
الذين  ال�صكر  لمر�صى  فوائد جمة خا�صة  له  بالع�صل  الجروح 
يبلغ عددهم حوالي 200 مليون ن�صمة، 15% منهم يعانون من 
معدل  واأن  اأقدامهم،  في  االإح�صا�ض  عدم  من  ناتجة  تقرحات 
ن�صف  كل  واحــدة  عملية  اإلــى  ت�صل  عالميًا  ــدام  االأق تلك  بتر 
ت�صل  المتحدة  الواليات  في  البتر  عمليات  تكلفة  واأن  دقيقة، 
اإلى حوالي 11 بليون دوالر �صنويًا. وترى اإدي اأن هيرلبرت تعد 
البتر  من  اأطرافهم  اإنقاذ  يمكن  الذين  ال�صكر  لمر�صى  مثااًل 

بتكلفة متدنية للغاية.
تدني  من  يعانون  ال�صكر  مر�صى  اأن  المعلوم  من 

ان�صياب الدم في �صرايينهم، و�صعف مقاومتهم 

التي  المو�صوعية  الحيوية  الم�صادات  اأن  اإلى  اإ�صافة  للعدوى، 
تعالج بها جروح ال�صكر قد ال تفيد ب�صبب اأن الميكروبات مثل 
بكتيريا (Staphylococcus aureus) تكت�صب مقاومة �صدها. 
وبما اأن ع�صل النحل يقاوم البكتيريا بطرق عدة فاإنه يعد عالجًا 
ناجحًا لبرء جروح ال�صكر، فله و�صط حم�صي التفاعل، ون�صبة 
متدنية من الرطوبة، تجعلهما يق�صيان على البكتيريا، ف�صاًل 
عن وجود اإنزيمات تفرز اأول اأك�صيد الهيدروجين الذي يطهر 
الجرح، ويق�صي على اأي بكتيريا متبقية مقاومة للحمو�صة اأو 

الجفاف. 
وتختتم بالقول: اإن العالج بع�صل النحل اأ�صبح من االأمور التي 
يهتم بها العاملون في المجال الطبي عالميًا ـ خا�صة المراكز 
العالمية، على  ال�صحة  ـ ومنظمة  االأمرا�ض  بمقاومة  الخا�صة 

�صوء تزايد اأنواع البكتيريا المقاومة للم�صادات الحيوية.
وتوؤكد اإدي على �صرورة االإ�صراف الطبي في العالج بالع�صل الأن 

تقرحات ال�صكر لي�صت باالأمر ال�صهل ـ كما يت�صور البع�ض ـ 
اإذ قد يكون ا�صتخدام الع�صل جزء من العالج الذي قد 

فوقه،  بالم�صي  الجرح  على  ال�صغط  عدم  ي�صمل 
وكذلك نظافة الجرح بالمنظفات.

الم�صدر:
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/05/070503165159.htm

نافذة طبية

ترجمة مجلة العلوم والتقنية
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أخبار الهيئة

إعداد: سعد الحندلي

الهيئة تشارك في المؤتمر األول للطب النبوي:
المؤتمر الدولي األول للطب النبوي التطبيقي

تحت رعاية �صاحب ال�صمو الملكي االأمير في�صل بن خالد بن 
ال�صحية  ال�صوؤون  اإدارة  مع  وبالتعاون  �صعود،  اآل  عبدالعزيز 
بالحر�ض الوطني، نظم م�صت�صفى اأبها الخا�ض الموؤتمر الدولي 
االأول للطب النبوي التطبيقي �صارك فيه عدد كبير من الباحثين 
من خارج المملكة العربية ال�صعودية ومن داخلها وعلى راأ�صهم 
العلمي  لالإعجاز  العالمية  الهيئة  مكاتب  مختلف  من  اأع�صاء 
�صل�صلة  عبر  الطرح  متميزة  بحثية  باأوراق  وال�صنة  القراآن  في 
من الجل�صات امتدت يومين متتابعين هما االأربعاء والخمي�ض 
الموافق للع�صرين والحادي والع�صرين من �صهر �صفر 1429هـ 

في فندق ق�صر اأبها بمدينة اأبها عرو�ض الجنوب.
وقد جاء افتتاح الموؤتمر بح�صور اأمير المنطقة الجنوبية االأمير 
�صيوف  من  كبير  عــدد  وبح�صور  �صعود  اآل  خالد  بن  في�صل 

ال�صرف والباحثين والم�صاركين في فعاليات الموؤتمر.
تحدث في هذا الحفل كل من رئي�ض الموؤتمر ال�صيخ عبداهلل بن 
مح�صن الثميري ورئي�ض اللجنة العلمية للموؤتمر الدكتور خالد 
بن �صعيد الع�صيري، ثم كانت كلمة لل�صيخ الدكتور عبداهلل بن 
لالإعجاز  العالمية  للهيئة  العام  االأمين  الم�صلح  عبدالعزيز 
االإعجاز  اأهمية  عن  فيها  تحدث  وال�صنة،  القراآن  في  العلمي 
وبراهينه  الــقــراآن  حجج  اأن  وكيف  العلم،  ع�صر  في  العلمي 
تتوافق مع ما يطرحه العلم الحديث من مكت�صفات علمية لم 

يكن با�صتطاعة اأحد في ع�صر النبوة وال بعده اأن يك�صف عنها، 
واأن العالم الغربي لم يكن له مرجعية علمية من القرن ال�صابع 
وحتى ال�صابع ع�صر الميالدي �صوى ما قدمته االأمة االإ�صالمية 

للعالم من علوم واإنجازات. 

�أقامت	�لهيئة	�لعاملية	لالإعجاز	�لعلمي	يف	�لقر�آن	و�ل�سنة	�لندوة	�لعاملية	لالإعجاز	�لعلمي	بالتعاون	
مع	�جلهات	�لعلمية	و�لدعوية	بدولة	�جلز�ئر	�ل�سقيقة	يف	�لفرتة	من	2-4	ربيع	�أول	1429ه�	�ملو�فق	
10-12	مار�ض	2008	وقد	�أح�سن	�لأخوة	�لكر�م	�ملنظمون	للندوة	ترتيبها	و�ل�ستفادة	من	�ملحا�سرين	
�أي	موؤمتر	�سابق	 وتعميم	�لفائدة	من	بحوث	�لإعجاز	�لعلمي	ب�سورة	فريدة	وممتازة	ل	حتدث	يف	

لالإعجاز	�لعلمي	يف	�ستى	�لبلد�ن	�لتي	�نعقدت	فيها	هذه	�ملوؤمتر�ت.

الندوة العالمية لإلعجاز العلمي بالجزائر
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فمن حيث الترتيب العام للندوة فقد اأقيمت في جامعة حكومية 
الوالية  بوالية �صطيف وهى  عريقة هي جامعة فرحات عبا�ض 
التجارية الثانية بعد العا�صمة وكانت الدوة تحت رعاية رئي�ض 
الجمهورية ال�صيد عبدالعزيز بوتفليقة وقامت وزارة االأوقاف 
عدد  في  ثقافية  علمية  لقاءات  بتنظيم  االإ�صالمية  وال�صئون 
لال�صتفادة  وذلك  واالإيمان  العلم  قافلة  اأ�صمتها  الواليات  من 
و�صع  اأن  فما  الجزائر  خارج  من  القادمين  المحا�صرين  من 
ال�صيوف رحالهم في الفندق بالعا�صمة وكان ذلك قبل انعقاد 
اأمامهم برنامجا علميا دقيقا  اأيام حتى وجدوا  الندوة بثالثة 
يتوجه كل محا�صر يوميا اإلى ثالث جهات مختلقة في العا�صمة 
والواليات القريبة منها الإلقاء محا�صرات في االإعجاز العلمي 
في الم�صاجد والجامعات والمدن الجامعية والنوادي الثقافية 
الجمهور  من  الهائل  االإقبال  هو  للنظر  الالفت  ال�صيء  وكان 
القاعات  في  الواقفون  كان  حتى  المحا�صرات  هذه  لح�صور 
اأ�صئلة  عك�صت  وقد  ات�صاعها.  برغم  فيها  الجال�صين  من  اأكثر 
والعلماء  للعلم  الجزائري  ال�صعب  حب  ومناق�صتهم  الح�صور 

واهتمامهم ال�صديد باالإعجاز العلمي في القراآن وال�صنة.
جامعة  في  2008/3/10م  االأحد  م�صاء  الندوة  افتتحت  وقد   
فرحات عبا�ض في والية �صطيف وهي جامعة عريقة تحمل ا�صم 
الجزائر،  تحرير  في  �صاركوا  الذين  الكبار  المجاهدين  اأحد 
وتبعد عن العا�صمة حوالي اأربعمائة كيلو متر. وقد اأفتتح الندوة 
رئي�ض الحكومة ال�صيد/ عبدالعزيز بالخادم وهو رجل فا�صل 
األقى كلمة �صافية في افتتاح الندوة حازت اإعجاب الم�صاركين 

والح�صور وهذا ن�ض كلمته:
�أيها	�ل�سادة	�لأفا�سل..	�أيتها	�ل�سيد�ت	�لف�سليات:

ي�صعدني غاية ال�صعادة اأن اأتواجد بينكم اليوم الأح�صر انطالق 
اأعمال ندوة الجزائر الدولية حول االإعجاز العلمي في القراآن 
رئي�ض  لفخامة  ال�صامية  الرعاية  تحت  تنظم  التي  وال�صنة 

الجمهورية ال�صيد عبد العزيز بو تفليقه. 
وفي  المباركة  الندوة  هــذه  تحت�صن  اأن  الجزائر  ي�صعد  كما 
في  الم�صلمين  و�صائر  فيه  ن�صتعد  الذي  بالذات،  التوقيت  هذا 
م�صارق االأر�ض ومغاربها لالحتفال بذكرى ميالد الم�صطفى 
بهديه  االهتداء  على  وعزمنا  اهلل  �صاء  اإن  اإيماننا  لنقوي   
القوة  باأ�صباب  االأخــذ  في  توجيهاته  وا�صتلهام  �صنته  واتباع 
خلق(  الذي  ربك  با�صم  )اقــراأ  اأمة  ونحن  باعتبارنا  والتقدم 
بل  التقدم،  وهــذا  النه�صة  هذه  اأ�صا�ض  هو  الــذي  العلم  نقدر 
العلم  اأن  من  انطالقا  �صليم؛  ح�صاري  تقدم  كل  اأ�صا�ض  هو 

اآفاق  لترداد  والب�صائر  االأب�صار  غنارة  على  القادر  وحده  هو 
الكون الف�صيح وعالم النف�ض الرحيب، وهو وحده اأي�صًا، االإمام 
�صواء  حد  على  والدنيوية  الدينية  الحياة  مجاالت  في  المتبع 
والفوؤاد كل  والب�صر  ال�صمع  اإن  لي�ض ل كبه علم  ما  )وال تقف 
المعنى  هذا  اأن  في  �صك  من  وما  م�صئواًل(.  عنه  كان  اأولئك 
ين�صجم ان�صجامًا كليًا مع منطق االألفية الثالثة الذي يوؤكد اأن 
الذي  التحدي  حجم  في  يزيد  مما  وتكنولوجي  علمي  الرهان 
اإقامة  اإلــى  نطمح  ونحن  خا�صة،  ب�صفة  كم�صلمين،  يواجهنا 
كيان ح�صاري يحمل ر�صالة اإن�صانية عالمية تقوم على مبادئ 
الحرية والعدل، وتحقق االأمن وال�صالم في العالم عن طريق 

الحوار والتعاون في اإطار الوحدة االإن�صانية الجامعة.
�أيها	�ل�سادة	�لأفا�سل،	�أيتها	�ل�سيد�ت	�لف�سليات:	
اإنكم خير من يعلم اأن االإعجاز العلمي في القراآن وال�صنة، بحر 
ال �صاحل له، الأن الحديث فيه هو حديث عن تطابق وحي اهلل 
�صبحانه مع �صنعه، اإذ الكون وحي �صامت والقراآن كون ناطق، 

وال يت�صور عقل اأن يعار�ض وحيه �صنعه، �صبحانه. 
ومما يوؤثر في هذا المعنى عن االإمام عبد الحميد بن بادي�ض، 
رائد النه�صة االإ�صالحية الجزائرية الحديثة، قوله: )القراآن 
اإال  بتف�صيره  ي�صتقل  فال  الخالدة،  ومعجزاته  الدهر  كتاب 
الزمن، وكذلك كالم نبينا المبين له، فكثير من متون الكتاب 
لم  االجتماع  وم�صكالت  الكون  مع�صالت  في  الــواردة  وال�صنة 
من  ي�صدقها  ما  وظهور  االأزمنة  بتعاقب  اإال  اأ�صرارها  تفهم 
�صنن اهلل في الكون؛ وكم ف�صرت لنا حوادث الزمن واكت�صاف 
العلم من غرائب اآيات القراآن ومتون الحديث، واأظهرت منها 
للمتاأخرين ما لم يظهر للمتقدمين، واأرتنا م�صداق قوله  

في و�صف القراآن: )ال تنق�صي عجائبه(. 
اأن تزداد  ال�صادة االأكارم  اأيها  واإذن فمن الطبيعي والمنطقي 
مع االأيام اآفاق هذا المو�صوع انفتاحًا وات�صاعًا، اأعني االإعجاز 
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ذهن  في  با�صتمرار  يثيره  لما  وال�صنة،  الــقــراآن  في  العلمي 
اإلحاحًا التطور ال�صريع  االإن�صان، من ت�صاوؤالت ملحة، يزيدها 
والك�صوف  التجريبية  العلوم  يوم  كل  ت�صهده  الذي  المذهل  بل 

العلمية المختلفة. 
بهذا  الجاد  االهتمام  اأن  هو  هنا،  بالذكر  الجدير  اأن  غير 
العلمي  االإبــداع  على  وحافزًا  دافعًا  يكون  اأال  ينبغي  المو�صوع 
و�صمان  والقوة  المناعة  لتحقيق  الحياة  مجاالت  مختلف  في 
االإعجاز  مجال  في  الجاد  البحث  فتطوير  والتقدم،  النهو�ض 
العلمي ال يكون لمجرد الر�صى واالفتخار بتاأكيد �صبق القراآن 
العلمية  ال�صريفة لمختلف االكت�صافات  النبوية  وال�صنة  الكريم 

الحديثة، بل �صباقين اإلى كل ابتكار وتجديد. 
�أيها	�ل�سادة	�لأفا�سل،	�أيتها	�ل�سيد�ت	�لف�سليات:	
تعلمون اأن االإ�صارات الواردة في القراآن الكريم وال�صنة النبوية 
كل  غطت  قــد  والعلم،  والخلق  بالكون  المتعلقة  ال�صريفة، 
اأن  ون�صتطيع  واإن�صانًا،  وحيوانًا  ونباتًا  الحياة، جمادًا  مجاالت 
نتاأكد من ذلك، انطالقًا من مختلف كتب التف�صير المتعاقبة 
اجتهاده  قدر  على  مف�صر  كل  االإ�صالمي؛  التاريخ  امتداد  على 
تو�صل  لما  كله  بيئته، ثم مطابقة ذلك  واإمكانيات  في ع�صره 
اكت�صافات  من  الحا�صر  ع�صرنا  في  التجريبيون  العلماء  اإليه 
في مختلف مجاالت الكون المنظور، مما لم يكن يخطر على 
االأدوات  اختراع  بف�صل  وذلك  الزمن،  قرن من  قبل  ب�صر  بال 
غزو  من  االإن�صان  مكنت  التي  المتطورة،  والو�صائل  الدقيقة، 
الف�صاء و�صبر اأغوار المادة وا�صتكناه مجاهيلها المرئية منها 
الخلية  مكونات  اإلــى  واالإلكترون  بالذرة  بــدءا  المرئية  وغير 
النواة  داخل  والمرتبة  المركبة  الوراثية  ال�صفرة  واألغاز  الحية 

ب�صكل معجز. 
ولقد اأثبت هوؤالء العلماء التجريبيون من حيث يدرون اأحيانًا، 
ومن حيث ال يدرون اأحيانًا كثيرة اأن القراآن �صبقم على ذلك 
تنزيل من عزيز حميد،  باأنه  الموؤمن  اإيمان  يعزز  مما  بقرون 

ليظل معجزة خالدة تحدى كبرياء االإن�صان اإلى يوم الدين. 
ثبت خطاأ  مثلما  اأنه  االأفا�صل  ال�صادة  اأيها  االإ�صارة هنا  وتجد 
بع�ض المف�صرين في فهم بع�ض االآيات القراآنية قبل اأن يتو�صل 
التطور العلمي اإلى اكت�صاف حقائقها وفك األغازها، كذلك ثبت 
غير  من  المعا�صرين  التجريبيين  العلماء  هوؤالء  معظم  جهل 
كاملة  مطابقة  المطابقة  القراآنية  االإ�صارات  بهذه  الم�صلمين 
االإن�صان ذاته:  المنظور وفي  الكون  اكت�صفوه في ف�صاءات  لما 

اأنه  لهم  يتبين  اأنف�صهم حتي  وفي  االآفاق  في  اآياتنا  )�صنريهم 
اإن القراآن الكريم يف�صره ل�صانان:  الحق(. لذلك قال العلماء 
ل�صان العرب ول�صان الزمان. اإن العلماء التجريبيين المن�صفين 
للحقيقة، المتحررين من عقدة الغرور، يقرون اليوم باأن اأق�صى 
ما تو�صل غليه العقل الب�صري في مجال االختراع اإنما ال يعدو 
اأن يكون تقليدًا ل�صنع اهلل �صبحانه، واأن هذا التقدم المذهل 
العلمية ال  والك�صوف  االإن�صان في مجال االختراع  الذي حققه 
يعد �صيئا اإذا قورن بما بثه اهلل �صبحانه، في كونه الف�صيح من 
اأ�صخم  اإلى  زهرة  اأو  ذبابة  في  خلية  باأب�صط  بدءا  مخلوقات، 
المجرات ال�صابحة في االأفالك العليا، البعيدة عنا بما ال يكاد 

يت�صور من ماليين ال�صنوات ال�صوئية. 
�أيها	�ل�سادة	�لأفا�سل..	�أيها	�ل�سيد�ت	�لف�سليات:	
الب�صرية  العقول  لكل  بن�صه  �صيظل معجزًا  الكريم  القراآن  اإن 
في كل ع�صر وم�صر اإلى اأن يرث اهلل االأر�ض ومن عليها؛ اإنه 
بهذا المنظور يعتبر الخليفة االأبدي لخاتم االأنبياء والمر�صلين 
، الذي نزل به على قلبه الروح االأمين ليكون ب�صيرًا ونذيرًا 
الناطق  الحي  الر�صول  يظل  الكريم  القراآن  اإن  كما  للعالمين، 
بكل اللغات الناقلة عن لغة الوحي، المع�صوم والمحفوظ من 

كل تحريف اأو تزييف.
هذا غير اأن القول باالإعجاز العلمي للقراآن ال يعني اإطالقًاُ اأنه 
كتاب فيزياء اأو كيمياء اأو علوم طبيعية اأو جيولوجيا اأو جغرافيا 
وفلك وما �صابه ذلك، اأي اأن القراآن الكريم لي�ض كتابًا علميًا 
بالمفهوم العلمي الجامعي االأكاديمي؛ واإن ت�صمن اإ�صارات اإلى 
مختلف هذه المجاالت، مما هو معروف ومما لم يعرف بعد؛ 
واأ�صل الوجود وبدء  اإلى حقائق الكون  العامة  وهذه االإ�صارات 
التجريبي  العلم  اكت�صفه  تناق�صت مع ما  اأن  لم يحدث  الخلق 
الديمومة  �صبغة  يعطي  ما  وهو  الحياة،  مجاالت  مختلف  في 
والتجدد لهذه المعجزة الخالدة عبر الع�صور، فالقراآن الكريم 

أخبار الهيئة
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: )ال تنق�صي عجائبه وال يخلق من كثرة الرد(  كما قال عنه 
تم�صيًا  الب�صري  التطور  مع  حقائقه  اإظهار  في  معلوم  هو  كما 
يزالون  ما  اأنهم  دائمًا  اأهلها  يعترف  التي  االكت�صافات  كل  مع 
ي�صبحون على �صفاف بحر العلم لمعرفة مافي هذا الكون من 

قوانين هي �صنن اهلل في خلقه. 
وتنوع  القراآن  في  العلم  لفظ  ورود  كثرة  �صر  ندرك  هذا  ومن 
بوجود  بدءا  الدينية  الحقائق  على  يطلق  تارة  فهو  �صياقاتها؛ 
على  يطلق  وتــارة  االآخــر،  واليوم  الوحي  اإلى  �صبحانه  الخالق 
ا�صتكناه اأ�صرار الكون المادي وما يحكم الحياة من �صنن وما 

يتخللها من اآيات �صاهدة على عظمة اهلل �صبحانه. 
�أيها	�ل�سادة	�لأفا�سل..	�أيها	�ل�سيد�ت	�لف�سليات:	
اإن هذه الندوة العلمية المباركة منا�صبة كريمة نغتنمها لنعرب 
الحميدة  الجهود  توؤتيها  التي  الطيبة  بالثمار  اعتزازنا  عن 
التي تبذل في هذا المجال، مجال االإعجاز العلمي في القراآن 
وال�صنة، بف�صل التن�صيق المحكم والتعاون المثمر المتزايد بين 
العلماء الكونيين والعلماء ال�صرعيين والمثقفين والباحثين، مما 
�صاعد، بف�صل اهلل وحمده، على تاأ�صيل االإعجاز العلمي الموثق 
وماأجورة  م�صكورة  الجهود  فهذه  وال�صرعي؛  العلمي  بالتحكيم 
، وتثبت  اإن �صاء اهلل الأنها تخدم كتاب اهلل و�صنة ر�صول اهلل 
عرى االإيمان في نفو�ض الموؤمنين، وندعو غير الم�صلمين اإلى 

التفكر في اآيات اهلل المعجزات في االآفاق واالأنف�ض. 
اأتمنى  فاإني  االإ�صغاء،  كرم  على  ال�صكر  جزيل  اأ�صكركم  واإذ 
عن  واأعلن  ومريحًا،  طيبًا  مقامًا  الكرام،  الجزائر  ل�صيوف 

افتتاح هذه الندوة التي اأرجو الأ�صغالها كل التوفيق. 
كما �صارك في افتتاح الندوة وزير االأوقاف والدعوة الذي اأكد 
اإلى  الدعوة  في  العلمي  االإعجاز  مو�صوعات  اأهمية  كلمته  في 
العامي  لالإعجاز  العالمية  للهيئة  العام  االأمين  األقى  ثم  اهلل 
الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الم�صلح كلمة بليغة قدم فيها 

على  االأوقــاف  ووزيــر  الحكومة  ورئي�ض  الدولة  لرئي�ض  ال�صكر 
رعايتهم الكريمة لهذه الندوة المهمة والتى �صتكون فتحا علميا 
وردا  بدينهم  الموؤمنين  ليقين  تعميقا  والعقول  للقلوب  عظيما 
على كيد الكائدين لديننا ونبينا  خ�صو�صا في هذه االأيام 
التي ت�صهد هجمة �صر�صة من قبل الحاقدين والموتورين على 

االإ�صالم ونبيه العظيم وهذا ن�ض كلمته. 
ظالل  تحت  فع�صنا  رزقتنا  اأهــل،  للحمد  فاأنت  اأحمدك  يــارب 
علينا  اأقمت  بك  باالإيمان  القلوب  فاطماأنت  وهديتنا  اآالئــك 
الحجة واأبنت لنا معالم المحجة تجلت لنا اأنوار الطريق اإليك 
النبيين  من  عليهم  اأنعمت  )الذين  درب  في  بال�صير  فنعمنا 
وال�صديقين( وما بنا من نعمة فمنك وحدك ال �صريك لك، لكن 
نعمة االإيمان اأجلها قدرًا واأعظمها �صاأنا حمل اللواء اإليها �صيد 
اآدم محمد بن عبد اهلل �صلوات اهلل و�صالمه عليه �صالة  ولد 

و�صالمًا دائمين مت�صلين اإلى اأن يرث اهلل االأر�ض ومن عليها.
عبد	 �ل�سيد	 �لجز�ئرية	 �لحكومة	 �لمعالي/رئي�ض	 �ساحب	
�لدينية	 �ل�سئون	 وزي��ر	 �لمعالي/	 �ساحب	 ب��ل��خ��ادم،	 �لعزيز	
و�لأوقاف	�ل�سيد	عبد	�هلل	غالم	�هلل،	�ل�سيد	�لو�لي،	�إخو�ني	

�لعلماء	�لح�سور..
من رحاب بيت اهلل ومن تحت ظالل الكعبة ومن جوار م�صجد 
الم�صطفى واأنوار مدينته الطاهرة جئنا نحمل الحب والتقدير 
اأر�ض  االأمجاد،  اأر�ض  و�صعبًا،  وحكومة  رئي�صًا  الخير  لجزائر 
التي  االأر�ــض  والفداء،  والمنعة  الخير  جزائر  وال�صمم،  االإبــاء 
�صقيت جبالها و�صهولها بدماء مليون وخم�صمائة �صهيد، نلتقي 
اليوم لكي نتاأمل ون�صتقي من مورد التالقي بين االآية المنظورة 
القراآن  في  الم�صطورة  االآيــة  مع  والحياة  واالإن�صان  الكون  في 
الدليل  الربانية  المنح  هذه  خالل  من  ن�صتيقن  لكي  وال�صنة 
اإلى  اأوحى  اأن من خلق الكون واالإن�صان هو من  والبرهان على 

نبيه وحبيبه محمد  ال�صنة والقراآن. 
اأيها االإخوة: العلم علمان: علم غيب، وعلم م�صاهدة، والتاأويل 
تاأويالن تاأويل تف�صير للمعنى وفق قواعد التف�صير التي اأقرها 
اأهل العلم ويوؤخذ بال�صماع، وتاأويل مو�صوع وتحقق ي�صاهد فيه 
اأنباء  لم�صاهدة  اهلل  اأذن  فــاإذا  وكيفيتها،  ونواحيها  االأ�صرار 
المو�صوع  لتاأويل  الغيب جاز  عالم  في  قبل  كانت  التي  القراآن 
والتحقق م�صاهدة التوافق الجميل بين التاأول بمعنى التف�صير 

والتاأويل بمعنى التحقق. 
و�صدق اهلل القائل: )وقل الحمد هلل �صيريكم اآياته فتعرفونها( 
فاإذا �صعد االإن�صان في ال�صماء ي�صاب ب�صيق �صديد في �صدره 
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وحرج بالغ، وعلم هذا من قبل الطيارين واأ�صحاب االخت�صا�ض 
به  ونطق  الف�صاء،  ورواد  االأر�صاد  وعلماء  الطيران  علم  في 
الكتاب العظيم قبل 1400 عام، فقال �صبحانه وتعالى: )ومن 
يرد اهلل اأن ي�صله يجعل �صدره �صيقًا حرجًا كاأنما ي�صعد في 
ظلمة  ي�صاهد  به  فاإذا  الف�صاء  في  االإن�صان  و�صعد  ال�صماء(. 
الف�صاء: )ولو فتحنا عليهم بابًا من ال�صماء فظلوا فيه يعرجون 

لقالوا اإنما �صكرت اأب�صارنا( وقد قالوها. 
اأعماق المحيطات فوجد الظلمة الحالكة  وغا�ض االإن�صان في 
)اأو كظلمات في بحر لجي  تعال:  قال  يده،  فيها  يرى  يكاد  ال 
يغ�صاه موج من فوقه موج من فوقه �صحاب ظلمات بع�صها فوق 
بع�ض اإذا اأخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل اهلل له نورًا 

فماله من نور(. 
اإال هو خلق  اإله  اإنه اهلل الذي ال  ؟  اأعلم بذلك محمدًا  من 

ف�صوى وقدر فهدى وك�صف لنبيه الم�صطفى حجب الغيب. 
�أيها	�لإخوة..	اإن هذا الموؤتمر واإن كانت ر�صالته الكبرى اإن 
يبين لنا هذه الحقيقة النا�صعة، فاإنه كذلك قنطرة للتوا�صل 
العلمي بيننا وبين العالم اأجمع، نلتقي على مائدة العلم نحقق 

من خالله خدمة لالإن�صانية. 
اإليك  اأنــزل  بما  ي�صهد  اهلل  )لكن  ومعرفة  علم  دين  ديننا  اإن 
اأنزله بعلمه والمالئكة ي�صهدون وكفى باهلل �صهيدا( يبحث عن 
الحق ويدعو اإلى االإبداع والتقدم واالأخذ باأ�صباب الرقي المادي 
و�صناعة الح�صارة من اأجل حياة اإن�صانية كريمة ي�صودها العدل 
وي�صير العلم فيها خادمًا للنا�ض معينًا لهم ال معول هدم و�صبب 
الموؤمنين  ويب�صر  اأقوم  للتي هي  يهدي  القراآن  )اإن هذا  دمار 
والهيئة  كبيرًا(.  اأجـــرًا  لهم  اأن  ال�صالحات  يعملون  الذين 
العالمية لالإعجاز العلمي في القراآن وال�صنة تهيب باأهل العلم 
والتخ�ص�ض في هذا المجال وهم االأهل والع�صيرة العلمية اأن 
وذلك  فيه  البحث  و�صوابط  العلمي  المنهج  بمقت�صى  يلتزموا 
الحقيقة  مرحلة  اإلــى  والنظرية  الفر�صية  تجاوز  خــالل  من 

العلمية التي ال تقبل النق�ض وال التغيير باإذن اهلل تعالى.
اإني الأمد يدي في هذه االأر�ض المباركة الفتية لكي نتعاون في 
العلم  اأ�صبح  زمن  في  بها  العالم  واإمــداد  الحقائق  هذه  اإطار 
فيه هو ال�صاهد الثقة لالإن�صان في عالم اليوم اأحوج ما يكون 
علينا  يوجب  ما  وهو  الجلي،  والبرهان  القاطعة  الحجة  اإلــى 
جميعًا اأن نتعاون على قيام م�صروع ا�صتراتيجي في اأداء ر�صالة 
االإعجاز العلمي ذات القيمة العلمية وال�صبغة الح�صارية التي 

تقدم باأيدينا اإلى العالم وت�صهم في اإثراء الحركة العلمية. 

ويف	�خلتام..	
رئي�صًا  الجزائر  اأ�صكر  اأن  اإال  ي�صعني  ال 
وحكومة و�صعبا مع تقديري الكبير لمعالي 
رئي�ض الحكومة عبد العزيز بلخادم فاإني 
وجميع  وتقديري  تحياتي  يحمل  اأن  اآمــل 
اإلى فخامة  الموؤتمر  في هذا  الم�صاركين 
له  ونقدر  تفليقه  بو  عبدالعزيز  الرئي�ض 
متمنين  الموؤتمر  لهذا  الكريمة  رعايته 
للجزائر اأن يرفع اهلل ذكرها في العالمين 
واأن يجعلها بلد خير واأن يمن عليها بدوام 

االأمن واال�صتقرار. 
اليوم  �صباح  في  الندوة  اأعمال  بــداأت  ثم 
ـــام األــقــيــت فيها  الــتــالــي ولــمــدة ثــالثــة اأي
مجموعة من محا�صرات االإعجاز العلمي 

في مجاالت الطب وعلوم الحياة وعلوم الفلك والف�صاء وعلوم 
االأر�ض والعلوم االإن�صانية وحكم الت�صريع وغيرها. وكان ال�صيء 
المذهل حقا هو امتالء قاعة المحا�صرات مبكرا وقفل جميع 
االأبواب الموؤدية اإليها ووجود اأعداد هائلة من الطالب والجمهور 
اإليها مما ا�صطراإدارة الجامعة  خارج القاعة يريدون الدخول 
الطالب  من  العدد  هذا  ال�صتيعاب  اإ�صافية  قاعات  عدة  لفتح 

المت�صوقين ل�صماع ق�صايا االإعجاز العلمي... 

وخرجت	�لندوة	بالتو�سيات	�لتالية:
العلمي  لالإعجاز  العالمية  للهيئة  مكتب  فتح  اإلى  الدعوة   •
بها  المعمول  ال�صارية  القوانين  وفق  وال�صنة  القران  في 

في الجزائر.
من  متكونة  المكتب  هذا  داخــل  مخت�صة  لجنة  تكوين   •
ال�صريعة  علوم  من  التخ�ص�صات  مختلف  في  اأ�صاتذة 
اللغة  وعلماء  والحياة  الطبيعة  وعلوم  التجريبية  والعلوم 

ت�صهر على تاأ�صيل موا�صيع االإعجاز العلمي ورعايتها .
اإلى االهتمام  العلمي  البحث  الجامعات وموؤ�ص�صات  دعوة   •
الكتاب  كنوز  من  واالنــطــالق  العلمي  االإعــجــاز  بق�صايا 

وال�صنة في الدرا�صات االإعجازية.
المدار�ض  في  العلمي  االإعجاز  مادة  تدري�ض  اإلى  الدعوة   •

والموؤ�ص�صات التعليمية والجامعات .
االإعجاز  في  متخ�ص�صا  تكوينا  والدعاة  االأئمة  تكوين   •
في  العلمي  لالإعجاز  العالمية  الهيئة  مع  بالتعاون  العلمي 

القران وال�صنة بمكة المكرمة والجهات المخت�صة .

أخبار الهيئة
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بالتعاون بين الهيئة العالمية لالإعجاز العلمي في القراآن وال�صنة 
والمديرية العامة لل�صوؤون ال�صحية بمنطقة مكة المكرمة اأقيمت 
الندوة االأولى لالإعجاز العلمي بمركز االأبحاث والدرا�صات في 
م�صت�صفى الملك فهد في جدة بتاريخ 1429/4/24هـ الموافق 
2008/4/30م و�صط ح�صور كبير من العلماء والمتخ�ص�صين 

في مجاالت العلوم المختلفة.

وقد افتتحت الندوة بكلمة من الدكتور خالد ظفر المدير العام 
لل�صوؤون ال�صحية بمنطقة مكة المكرمة رحب فيها بالح�صور، 
واأ�صاد بجهود الهيئة العالمية لالإعجاز العلمي وم�صاهمتها في 
تطوير الخطاب االإ�صالمي ونقل المعرفة العلمية باأ�صلوب علمي 

رفيع اإلى كل النا�ض قي البقاع المختلفة.
ناق�صت خاللها عددا  الندوة ثالثة جل�صات كاملة  اأخذت  وقد 

من البحوث:
االإعجاز  بحوث  عن  ال�صاوي  عبدالجواد  الدكتور  بحث   

العلمي واأثرها في الق�صايا الفقهية.
الذي  االأ�صنان  طب  مجاالت  في  البكر  ا�صتخدام  بحث   

قدمه الدكتور �صم�صي با�صا.
عالج  عن  بامو�صى  عبداهلل  الدكتور  قدمه  الذي  البحث   

مر�ض ال�صكر من النوع الثاني بالحبة ال�صوداء
بحث الدكتور �صليمان مليكه عن االإعجاز العلمي في علوم   

الكون وبحث الدكتور محمد دودح عن االإعجاز الكوني.
لها  كان  وعميقة  مو�صعة  علمية  بمناق�صات  الندوة  حفلت  وقد 

االأثر البالغ وا�صتفاد الح�صور من الندوة

الندوة األولى لإلعجاز في مستشفى الملك فهد في جدة
اإلشادة بجهود الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي 

ومساهمتها في تطوير الخطاب الديني

د. امل�صلح:
�لهيئة	�ختطت	نهجا	يقوم	على	�لأ�س�ض	

�لعلمية	�حلديثة

العمل على اإنجاح قافلة العلم واالإيمان التي تبنتها وزارة   •
ال�صوؤون الدينية واالأوقاف بالتن�صيق مع الجهات الر�صمية 

للتعريف باالإ�صالم ال�صحيح.
�صريحة  دعوة  ندعو  ال�صر�صة  العولمة  لهجمات  للت�صدي   •
وعاجلة لت�صخير كل الطاقات العلمية واإبرازها وتر�صيمها 

وت�صجيلها في براءات االختراع.
الفقهي  المجمع  بالذكر  ونخ�ض  الفقهية  المجامع  دعوة   •
لرابطة  الفقهي  والمجمع  االإ�صالمي  الموؤتمر  لمنظمة 
لعلماء  الم�صتركة  اللجنة  عمل  لتفعيل  االإ�صالمي  العالم 
االأهلة  مواقيت  في  للنظر  وذلك  الفلك  وعلماء  ال�صريعة 

وتحديد مواعيد ال�صعائر ب�صكل موحد ودقيق.
االهتمام بق�صايا االإعجاز العلمي واإظهارها للعالم كفيل   •

بالرد على االإ�صاءة للر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.
بحق  كان  كامال  اأ�صبوعا  الجزائر  في  االإعجاز  وفد  مكث  لقد 
اأقاموا فيه مهرجانا جيدا لالإعجاز العلمي فقد  اأ�صبوعا حافال 
األقي كل محا�صر في خالل هذا االأ�صبوع عددا ال يقل عن خم�صة 
ع�صر محا�صرة. وقد كان ا�صتقبال الوالة والم�صئولين في جميع 
العربية  ال�صيافة  الوفد مثاال لح�صن  التي حا�صر فيها  الواليات 
لالإ�صالم  ووالء  حبا  الجزائري  ال�صعب  في  ووجـــدوا  االأ�صيلة 
والم�صلمين وال ي�صعنا اإال اأن ن�صكر كل االإخوة الكرام الذين �صهروا 
على تنظيم واإنجاح هذه الندوة المباركة وعلى راأ�صهم االأ�صتاذ 
الدكتور/ م�صطفى رحموني والدكتور/ فوزي رم�صان والدكتور/

المتوا�صل  الجهد  بذلوا  الذين  المجهولين  الجنود  وكل  توفيق 
بالليل والنهار حبا هلل ور�صوله واالإعجاز العلمي واأهله. 
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اأقيم الموؤتمر ال�صنوي الثالث في الفترة من 10ــ 1429/4/11هـ 
الموؤتمرات  بقاعة  وال�صنة  ــراآن  ــق ال فــي  العلمي  لــالإعــجــاز 
بم�صت�صفى االأطفال الجامعي بالمن�صورة تحت رعاية االأ�صتاذ 
وح�صر  الجامعة  رئي�ض  الدين  �صهـاب  بيومي  اأحمد  الدكتور/ 
الموؤتمر اأمين عام الهيئة د. عبداهلل الم�صلح، د. عبدالجواد 
رفعـت  د.  االأبجي،  كـوثر  د.  �صــادق،  �صــريف  د.  ال�صـاوي، 
العـو�صي، د. م�صطفى ح�صــن، د. يحيى وزيــري، د. م�صبـاح  
اأحمــد   د.  مدبــولي،  حنفي   د.  قــا�صـم،  نــاديــة   د.  كــامل، 

حجـــازي، د. محمود نجا، ود.  ال�صيد عبدالواحد.

والدعاة  االأئمة  دورة  بختام  الم�صلح  عبداهلل  الدكتور/  قام 
اإلي   1/19 من  بالفترة  اأقيمت  والتي  �صويف  بني  بمحافظة 
2008/4/5 تحت رعاية معالي وزير االأوقاف الدكتور/ محمود 
حمدي زقزوق ومعالي الوزير محافظ بني �صويف اللواء/ اأحمد 
وزارة  وكيل  عمر  عبدالرازق  محمد  وال�صيخ/  عابدين  زكــي 
االأوقاف ببني �صويف وفي نهاية الحفل قام محافظ بني �صويف 
بتكريم ف�صيلة االأمين العام وبعدها قام االأمين العام بتكريم 
المحافظ ثم وزعت الجوائز على المتفوقين من االأئمة والدعاة 

لهذه الدورة.

رسالة مكتب الهيئة بالقاهرة

المؤتمر السنوي الثالث لإلعجاز العلمي

اختتام دورة األئمة ببني سويف
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أخبار الهيئة

كتبت	مقاًل	عن	�خلاليا	�جلذعية	يف	�لعدد	�حلادي	ع�سر	من	جملة	�لإعجاز	
�لعلمي	و�سحت	فيه	تعريفاً	كاماًل	باخلاليا	�جلذعية	وطرق	�حل�سول	عليها	
و��ستخد�ماتها	�لأولية	يف	بع�ض	�لنو�حي	�لطبية،	كما	تعر�ست	�إىل	�لفرق	بني	
�لناحية	 �سرحنا	 كما	 �لبالغة.	 �جلذعية	 و�خلاليا	 �جلنينية	 �جلذعية	 �خلاليا	
�لعلمي	 �لإعجاز	 �لعدد	من	جملة	 �لأخالقي.	ويف	هذ�	 �لفقهية	لهما،	و�جلانب	

مر�ض	 لعالج	 و�لتطبيقية	 منها	 �ملعلمية	 �حلديثة	 �لأبحاث	 على	جتميع	 �سرنكز	
�ل�سكري	ومدى	�ل�ستفادة	من	زر�عة	�خلاليا	�جلذعية	يف	�إنتاج	�لإن�سولني.

كيف يعالج مريض السكر اآلن؟
هرمون  م�صتوى  في  �صديد  نق�ض  من  يعاني  �صخ�ض  ال�صكر  مري�ض  اأن  معرفة  البداهة  من  اأ�صبح 
االإن�صولين الذي تفرزه الخاليا البنكريا�صية، وقد يكون ال�صبب هو انتهاء وظيفة الخاليا البنكريا�صية 
بمهاجمة خاليا الجهاز المناعي لها، وبالتالي تتوقف عن اإنتاج االإن�صولين، وهذا النوع يظهر على 

ال�صبب زيادة الجلوكوز في الدم نظرًا لعدم كفاءة  اأو قد يكون   (Type 1 diabetes) ال�صن  �صغار 
وقدرة ما يفرز من االإن�صولين ويظهر على كبار ال�صن اأو زائدي الوزن (Type 2 diabetes) فكيف 

يمكن اأن يعالج مر�ض ال�صكري؟
ت�صير جميع المراكز الطبية المتخ�ص�صة اإلى اأن النوع االأول ال مفر ممن ي�صاب به من ا�صتخدام 
االإن�صولين كعالج، وكذلك النوع الثاني اإال اأن النوع الثاني يمكن اأن يتحكم به المري�ض نف�صه 

من خالل تنظيم الغذاء والتحكم فيه بالريا�صة والمتابعة ال�صخ�صية لكن في حاالت يجب 
يكون  وهنا  م�صاعفات  المر�ض من  يحدثه  ما  يتجنب  االإن�صولين حتى  المري�ض  ياأخذ  اأن 
ال�صوؤال وتكون الحاجة للح�صول على االإن�صولين، واالإن�صولين الم�صتخدم اليوم كان نتيجة 

الخاليا الجذعية.. 
وإنتاج اإلنسولين

                          أ.د. صالح بن عبدالعزيز الكرّيم

د. فاطمة محمد سعد القدسي

اأ�صتاذ علم االأجنة وزراعة الخاليا . جامعة الملك عبدالعزيز

اأ�صتاذ م�صاعد علم االأجنة وزراعة الخاليا . جامعة الملك عبدالعزيز
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ا�صتخدام الهند�صة الوراثية بحقن جين االإن�صولين 
اإلى جينوم بكتريا القولون الإنتاج االإن�صولين )يمكن 
مراجعة ذلك في كتابي الهند�صة الوراثية(، وهنا 
الخاليا  زراعــة  تتم  ال  لماذا  �صوؤال  للذهن  يتبادر 

البنكريا�صية؟
في  نجاح  هناك  البنكريا�صية  الخاليا  زراعـــة  قبل 
متوفى  �صخ�ض  من  به  متبرع  كامل  بنكريا�ض  زراعــة 
و�صليم اإلى �صخ�ض م�صاب بداء ال�صكري ولكن زراعة 
بنكريا�ض كامل لي�صت كما هي الحال في زراعة الكلى 
اأواًل  الح�صول  تقت�صي  البنكريا�ض  زراعــة  عملية  الأن 
على بنكريا�ض �صليم من �صخ�ض قبل الموت مبا�صرة 
م�صكالت  اأن  كما  كبيرة،  بــدرجــة  متاحة  غير  وهــي 
المناعة هي بحد  للع�صو الجديد ب�صبب  لفظ الج�صم 
في  الــحــاالت  معظم  الأن  نظرًا  للنجاح  عائقًا  ذاتها 
اإلى ا�صتخدام دواء التثبيط  زراعة البنكريا�ض تحتاج 
عليه  يترتب  مما  جدًا  طويلة  لفترة  المناعي  للجهاز 
المري�ض  تعر�ض  وبالتالي  اأدائه  لم�صتوى  من ت�صعيف 
لمزيد من االأمرا�ض وهذا ب�صرف النظر عن زراعة 
البنكريا�ض اإلى زراعة خالياه فقط. وقد نجح االأطباء 
في عالج بع�ض الم�صابين بداء ال�صكر بحقنهم بكمية 
اإن  وحيث  لالإن�صولين  المنتجة  البنكريا�ض  خاليا  من 
من  منا�ض  فال  غريبة  اأج�صامًا  تعتبر  الخاليا  هــذه 
حتى  المناعي  للجهاز  تثبيط  باأدوية  المري�ض  حقن 
�صعوبة  هو  االآخر  واالإ�صكال  اإ�صكال  هذا  يرف�صها،  ال 
فكرة  اقترحت  هنا  ومن  الخاليا  هذه  على  الح�صول 
اأبحاث ا�صتخدام الخاليا الجذعية في عالج مر�صى 

ال�صكري وبقي ال�صوؤال: اإذا كانت الخاليا الجذعية لها  قدرة 
البنكريا�ض  وخاليا  الخاليا  من  نوع  اأي  واإعطاء  التمايز  على 
على اأنواع مختلفة )خاليا بيتا وخاليا األفا وخاليا دلتا وخاليا 
 (pancreatic polypeptide) البنكريا�صية  الببتيد  متعددة 
والمعروف علميًا اأن المتخ�ص�صة في اإفراز هرمون االإن�صولين 
الجذعية  الخلية  تتمايز  اأن  يكفي  فهل   ،Beta بيتا  خاليا  هي 
هذا  االإن�صولين؟  لتعطي  فقط  البنكريا�صية  بيتا  خاليا  اإلــى 
اأثبته بع�ض العلماء  من الناحية النظرية البحتة �صحيح، وقد 
وح�صلوا من تجاربهم على ن�صبة من هرمون االإن�صولين ولكن 
االأربــعــة لخاليا  ـــواع  االأن لــوجــود  تجعل  اأخـــرى  اأبــحــاثــًا علمية 
ن�صبة  الإعطاء  و�صروريًا  اإيجابيًا  دورًا  بع�صها  مع  البنكريا�ض 
تحويل  �صرورة  يحتم  ما  وهذا  االإن�صولين،  هرمون  من  اأعلى 

الخاليا الجذعية وتمايزها اإلى االأنواع االأربعة. 

لقد كانت البداية في ا�صتخدام الخاليا الجذعية الجنينية 
للفاأر كم�صدر وتم فعاًل الح�صول على جميع اأنواع الخاليا 
ا�صتخدمت  ثم  ومن  معمليًا  تنميتها  وتمت  البنكريا�صية 
كخاليا معززة لالإن�صولين وعولج بها فاأر يعاني من مر�ض 
ال�صكري فاختفت اأعرا�ض مر�ض ال�صكري من الفاأر، وبناء 
على هذه النتائج الم�صجعة على تجارب الفئران المعملية 
جذعية  خاليا  ا�صتنبات  اإلى  الباحثين  من  مجموعة  عمد 
�صبيهة  باالأج�صام  تعرف  تكتلية  خاليا  وكونت  لالإن�صان، 
االأج�صام  هــذه  عر�صت  ثم   Embryoid bodies االأجــنــة 
 Nerve growth الع�صبية  الخاليا  لنمو  محفز  كعامل 
factor فوجدوا اأنها تعبر عن جين ي�صمى PDX-1 ي�صيطر 
ووجوده  الخلية  داخــل  االأن�صولين  جين  ن�صخ  عملية  على 
من  وتقرر  لالإن�صولين  المنتجة  بيتا  خاليا  بوجود  مرتبط 

�صكل يو�صح تمايز الخاليا الجذعية الجنينية في الزراعة المعلقة
�صكل (A) يبين تكون االج�صام الجنينية بعد ثالثة اأيام من ازالة  طبقة الخاليا الفاأرية 

(20X) المغذية وزراعة الخاليا في البيئة المعلقة التكبير
�صكل (B&C) يبينان قطاعات في االج�صام الجنينية المتكونة بعد �صبغها 

.(40X) بالهيماتوك�صالين واالأيو�صين. التكبير

�صكل يو�صح الخاليا المفرزة لالأن�صولين في االج�صام الجنينة المتكونة با�صتعمال طرق 
ال�صبغ الكيميائي المناعي الن�صيجي

(40X) قطاع بنكريا�ض طبيعي ا�صتعمل هنا ك�صابط ايجابي تكبير (a) صكل�
(40X) قطاعات في االج�صام الجنينية المتكونة في اليوم 19 بعد التمايز تكبير (b,c,d) صكل�

(100X) قطاع في االج�صام الجنينية المتكونة في اليوم 19 بعد التمايز تكبير (e) صكل�
�صكل (f) قطاع في االج�صام الجنينية المتكونة في اليوم 19 مع �صيرم �صابط غير مناعي 

(10X) تكبير
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خاليا  تعطي  اأن  يمكن  الجذعية  الخاليا  اأن  البحث  هذا 
في  ا�صتخدامها  يتم  لم  االآن  اإلى  اأنه  اإال  االأن�صولين  تفرز 
لما  ذلــك  يعود  قــد  االإنــ�ــصــان  على  ال�صكري  داء  معالجة 
يواجهه الباحثون من رف�ض للخاليا مناعيًا ومن هنا كان 
ال�صوؤال عن ا�صتنبات خاليا بيتا المري�ض نف�صه البالغة في 

المختبر ومن ثم ا�صتخدامها في العالج. 
ومن المعروف بيولوجيًا اأن خاليا بيتا البالغة لو تم الح�صول 
ولو على عدد ب�صيط منها ال ي�صهل انق�صامها والح�صول على 
ن�صخ منها للمعالجة ومع اأن بع�ض العلماء في جامعة كاليفورنيا 
الب�صرية  البنكريا�ض  برمجة خاليا  تمكنوا من  عام 2001م 
الأن تنق�صم باإدخال جينات في جينوم تلك الخاليا وانق�صمت 
هذه  عولجت  االإن�صولين،  تنتج  ال  اأنها  وجدوا  اأنهم  اإال  فعاًل 
الخاليا مرة ثانية باإدخال جين محفز لخاليا بيتا فاأ�صبحت 
فاأعطت  االإن�صولين  بجين  وراثيًا  المعدلة  بيتا  خاليا  لديهم 
جيدة  نتائج  فاأعطى  فــاأر  في  تجربته  تم  ــذي  وال اإن�صولين 

للتغلب على المر�ض.
بالبحث عن خاليا جذعية  االأجنة  نذكر فكرة علماء  اأن  بقي 
في البنكريا�ض اأو القنوات البنكريا�صية وقد تم تجريبيًا البحث 
عنها في القنوات البنكريا�صية Pancreatic duets   لالإن�صان 

بنكريا�صية  خاليا  هناك  تكون  اأن  المفاجئة  من  وكان  البالغ 
واأن  المختبر  في  ا�صتزراعها  عند  البنكريا�صية  القنوات  في 
لذلك  البيولوجي  والتف�صير  االإن�صولين  اأفــرزت  الخاليا  هذه 
هو اأن خاليا القنوات البنكريا�صية قد اأعيدت برمجتها جينيًا 
بيولوجيًا  لكنه  محتمل  وهذا  البنكريا�ض  خاليا  اإلى  وتحولت 
�صعب، ولكن االأكثر قبواًل منه هو احتمال وجود خاليا جذعية 
جينية في القنوات البنكريا�صية ا�صتجابت للتمايز اإلى الخاليا 
اأن هناك خاليا ع�صبية  االأبحاث  بع�ض  وتذكر  البنكريا�صية، 
نامية Developing neural ceils في القنوات البنكريا�صية تم 
توجيهها بمحفزات نمو خا�صة للتحول اإلى خاليا بنكريا�صية، 
 dedifferentiation اأواًل  التمايز  نزع  بيولوجيًا  يعني  وهــذا 
واإعادة التمايز الحقًا redifferentiation واأيًا كان �صبب وجود 
الخاليا البنكريا�صية  يبقى الت�صاوؤل هل �صيتم ا�صتخدام هذه 
لدى  ال�صكري  مر�ض  مع�صلة  حل  في  البنكريا�صية  الخاليا 
االإن�صان؟ اأم اأنها �صتواجه ببع�ض المعوقات؟ هذا ما يمكن اأن 

يجيب عليه اأبحاث الم�صتقبل ـ باإذن اهلل.
Reference List
 Assady, S., Maor, G., Amit, M., Itskovitz-Eldor, J., 

Skorecki, K.L. and Tzukerman, M. (2001)  Insulin 
Production by Human Embryonic Stem Cells.  Diabetes  
50 (8):16911697-. 
Notes: 10.2337/diabetes.50.8.1691

 Bonner-Weir, S., Taneja, M., Weir, G.C., Tatarkiewicz, 
K., Song, K.-H., Sharma, A. and O’Neil, J.J. (2000)  
In vitro cultivation of  human islets from expanded 
ductal tissue.  Proceedings of  the National Academy of  
Sciences  97 (14):79998004-. 
Notes: 10.1073/pnas.97.14.7999

 Dufayet de la Tour, D., Halvorsen, T., Demeterco, 
C., Tyrberg, B., Itkin-Ansari, P., Loy, M., Yoo, S.-J., 
Hao, E., Bossie, S. and Levine, F. (2001)  {beta}-Cell 
Differentiation from a Human Pancreatic Cell Line in 
Vitro and in Vivo.  Mol Endocrinol  15 (3):476483-. 
Notes: 10.1210/me.15.3.476

 Itkin-Ansari, P., Demeterco, C., Bossie, S., Dufayet de la 
Tour, D., Beattie, G.M., Movassat, J., Mally, M.I., Hayek, 
A. and Levine, F. (2000)  PDX-1 and Cell-Cell Contact 
Act in Synergy to Promote {delta}-Cell Development 
in a Human Pancreatic Endocrine Precursor Cell Line.  
Mol Endocrinol  14 (6):814822-. 
Notes: 10.1210/me.14.6.814

 Lumelsky, N., Blondel, O., Laeng, P., Velasco, I., Ravin, 
R. and McKay, R. (2001)  Differentiation of  Embryonic 
Stem Cells to Insulin-Secreting Structures Similar to 
Pancreatic Islets.  Science  292 (5520):13891394-. 
Notes: 10.1126/science.1058866

 Segev, H., Fishman, B., Ziskind, A., Shulman, M. and 
Itskovitz-Eldor, J. (2004)  Differentiation of  Human 
Embryonic Stem Cells into Insulin-Producing Clusters.  
Stem Cells  22 (3):265274-. 
Notes: 10.1634/stemcells.22265-3-

المرحلة االولى: خاليا جذعية جنينية 
ب�صرية غير متمايزة نامية على طبقة خاليا 

فاأرية ليفية

المرحلة الثانية: تكون االأج�صام الجنينة في 
الزراعة المعلقة )7 اأيام(

المرحلة الثالثة: و�صع االأج�صام الجنينة في 
بيئة ITSF  )7 اأيام(

المرحلة الرابعة: تمدد الخاليا المعطية 
 N2, للخاليا البنكريا�صية في وجود المواد

B27 & BFGF

  BFGF المرحلة الخام�صة: �صحب مادة
وا�صافة النيكوتين اأميد وم�صتوى متدني من 

الجلكوز

المرحلة ال�صاد�صة: تكون الكتل في الزراعة 
المعلقة
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:	)َعليُكم	بقيام	�لليل،	فاإنه	د�أْب	 قال	ر�سول	
�ل�ساحلني	قبلكم،	وٌقربٌة	�إىل	�هلل	تعاىل،	ومنهاٌة	
عن	�لإثم،	وتكفري	لل�سيئات	ومطردٌة	للد�ء	عن	

�جل�سد()1(.
قيام الليل مطردة للداء عن الجسد

قال بن الحجاج: وفي قيام الليل من الفوائد اأنه يحط الذنوب 
وينور  ال�صجرة،  من  الجاف  الورق  العا�صف  الريح  يحط  كما 
وترى  البدن،  وين�صط  الك�صل  ويذهب  الوجه،  ويح�صن  القبور 
لنا  الدري  الكوكب  يتراءى  كما  ال�صماء  في  مو�صعه  المالئكة 

من ال�صماء.)في�ض القدير للمناوي( )351/4(     
اإن معظم النوم هو من النوع غير الحالم والنوم الطبيعي يكون 
اأكثر عمقًا في الثلث االأول واأقل عمقًا في الثلث االأخير. ومعظم 
النوم الحالم ياأتي في الثلث االأخير من النوم لياًل ويتميز وكاأنه 

اإن�صان ذو مخ ن�صط جدًا بج�صم م�صلول)2(.
هناك ثمة عالقة بين التوتر وال�صد النف�صي وبين دورات النوم. 
اإلى  يوؤديان   (Stressand Anxiety) النف�صي  وال�صد  فالتوتر 
اإلى الحرمان من النوم  عدم انتظام دورات النوم، بل اأحيانًا 

ن�صبة  من  يزيد  التوتر  الأن  وذلــك  بالكلية. 
)الكورتيزول( الذي يوؤدي اإلى انحطاط 
 (Leukotriens) الليكوترينز  م�صتوى 

الذي يوؤدي اإلى االأرق)2(.

قيام الليل وتقوية جهاز المناعة
الم�صلى،  لدى  المناعة  تقوية جهاز  في  اأ�صا�صي  دور  لل�صالة 
وقيام الليل �صالة وعبادة خفية في جوف الليل توؤدي اإلى �صمو 
الروح وجلب الهدوء وال�صكينة والطماأنينة للقلوب فمما ال �صك 
جهاز  تقوية  في  اأكبر  دور  الخفية  العبادة  لهذه  يكون  اأن  فيه 
 (Hypothalamus) المهاد  تحت  غدة  يثير  فالتوتر  المناعة. 
و�صط  يغذى  ال�صمبثاوى،الذي  الع�صبي  الجهاز  يثير  ثم  ومن 
تحت  غدة  وتفرز  االأدرينالين  تفرز  التي  الكلوية  فوق  الغدة 
لتنتج  النخامية  الغدة  اإلــى  تتجه  ع�صبية  هرمونات  المهاد 
فوق  الغدة  ق�صرة  اإلى  الدم  عبر  لي�صل   (A.C.T.H) هرمون 
الكلوية، لتفرز كميات كبيرة من هرمون الكورتيزون في الدم 
اأ�صعاف ما ُينتج نتيجة اأورام الغدة فوق الكلوية اأو عند االإفراط 

في اأخذ دواء الكورتيزون)3(.

تأثير الكورتيزون على جهاز المناعة
ــتــهــاب الـــذي يــحــدثــه دخــول  يــــوؤدي اإلـــى انــخــفــا�ــض االل  .1
هذه  وتكاثر  نمو  على  ي�صاعد  مما  الج�صم  في  الجراثيم 
الخاليا  هــجــرة  بمنع  وذلـــك  مــقــاومــة.  دون  الــجــراثــيــم 
(Leucocytes) نحو مكان االلتهاب الجرثومي،  البي�صاء 
باتجاه  الدموية  االأوعية  عبر  الماء  خروج  من  يقلل  كما 
االأن�صجة الملتهبة، ويمنع تحرير المواد القاتلة للجراثيم 
الدماغ،  خاليا  فى  الموجودة   )Lysozyme )الليزوزيم 
الملتهم  الكبير  البلعم  خاليا  عرقلة  اأي�صا  ي�صبب  كما 

.(Macrophage) للجراثيم
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انخفا�ض  اإلــى  الكورتيزون  من  الكبيرة  الكميات  ــوؤدي  ت  .2
تكون االأج�صام الم�صادة المنتجة من الخاليا الليمفاوية 
والخاليا  اللمفاوية  االأن�صجة  تتراجع  كما  البائية)ب( 

التائية()ت()4(. 
فالتوتر  المناعة؛  لجهاز  مثبط  الكورتيزون  اأن  يت�صح  وبهذا 
ال�صديد المتوا�صل يوؤدى اإلى تثبيط و�صائل المناعة في الج�صم 
الدرن  مثل  الخطيرة  الجرثومية  االأمرا�ض  ظهور  ي�صهل  مما 
ومر�ض ال�صرطان وغيرها من اأمرا�ض المناعة مثل ال�صدفية 

والربو والذئبة الحمراء ومر�ض الروماتويد

النوم الحالم وأثره على صحة اإلنسان
يمكن تق�صيم فترة النوم اأثناء الليل اإلى مرحلتين:

مرحلة	�لنوم	غري	�حلال:
وياأتي في ثلث الليل االأول، ويتمتع فيه االإن�صان بقدر كاٍف من 
الراحة ويكون النوم فيه عميقا وخاليا من االأحالم، ويكون اأقل 

عمقًا في الثلث االأخير.
:(R E M)	�حلال	�لنوم	مرحلة

وياأتي في الثلث االأخير من الليل ويحدث فيه كثير من االأحالم 
تلخي�صها في  يمكن  ف�صيولوجية  تغيرات  فيه عدة  كما تحدث 

النقاط التالية:
�وًل:	تغري�ت	على	�لقلب	و�جلهاز	�لدورى

�صربات  انتظام  وينعدم  ال�صغط،  يزداد   (Heart & C.V.S)

.)5((R E M) القلب في مرحلة النوم الحالم
ارتفاع  من  يحميه  اهلل  فاإن  للتهجد  الم�صلم  قام  اإذا  وبالتالي 

�صغط الدم والجلطات القلبية والموت المفاجئ.
واإذا كان المري�ض يعانى من �صغط الدم اأو نق�ض تروية القلب 
فاإنه اإذا نام ثم ا�صتيقظ للتهجد فاإنه يقل لديه فر�صة التعر�ض 
وال�صكتة  القلب  تــرويــة  ونق�ض  ال�صغط  زيـــادة  لم�صاعفات 
القلب  الأمــرا�ــض  و�صفاء  وقاية  الليل  قيام  اإن  اأي  القلبية.. 

وال�صغط وم�صاعفاته.
ثانياً:	تغري�ت	باجلهاز	�لتنف�سى

يزداد في مرحلة النوم الحالم في الثلث االأخير من الليل عدد 
مرات التنف�ض، وينعدم انتظام التنف�ض.

االإن�صان من دخول  الإنقاذ  تتحرك  التي  االأهــداب  وتقل حركة 
الميكروبات والفيرو�صات والغبار)6(.

ال�صعب  فــي  و�صيق  الــرئــة،  اإفــــرازات  فــي  زيـــادة  يحدث  كما 

غير  الجهاز  ل�صيطرة  نظرًا   (Bronchiospasm) الهوائية 
الودي، وبالتالي فاإن مري�ض الربو في هذه المرحلة من النوم 
يكون اأكثر عر�صة الأزمة الربو المفاجئة. فاإذا ا�صتيقظ الم�صلم 
لل�صالة فاإنه يبداأ بالطهارة وال�صواك والو�صوء وا�صتن�صاق الماء 
والمبالغة فيه، كما اأو�صي بذلك النبي ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ 
والتي تفيد في اإزالة الجراثيم واالإفرازات واالأتربة التي ت�صبب 

التهابات الجيوب االأنفية، واأمرا�ض الح�صا�صية وال�صدر)6(.
 فاإذا ا�صتيقظ الم�صلم في الثلث االأخير من الليل فاإنه يكون اأقل 
عر�صة الأمرا�ض الجهاز التنف�صي الأنه يحمى الجهاز التنف�صي 
اأن  كما  االأنفية،  الجيوب  والتهابات  الح�صا�صية  اأمرا�ض  من 
ال�صالة وكثرة ال�صجود تحفظ الرئة من االأمرا�ض حيث اإن في 
الجدبة  االأولي  المنطقة  اإلى  الدم  تدفق  يزداد  ال�صجود  حالة 
من الرئة وبالتالي تح�صل على اأوك�صجين اأعلى في هذا الوقت 

وبالتالي تكون اأقل عر�صة للدرن الرئوي ومر�ض ال�صرطان. 
النوم   اأثناء  االن�صدادي  التنف�ض  انقطاع  متالزمة  من  الحماية 
اأثناء النوم ترتخى جميع ع�صالت التنف�ض االأ�صا�صية وفى هوؤالء 
المر�صي تكون ع�صالت الحلق مرنة اأكثر مما يجب مما يوؤدى 
التنف�ض  وانقطاع  ال�صخير  وحــدوث  الهوائي  المجرى  �صد  اإلى 
بت�صرف،   66 ــ   58 �ض  ولي  �صراج  د/  ــ  النوم  )ا�صطرابات 
الليل لكان  الثلث االأخير من  ا�صتيقظ المري�ض خا�صة في  فلو 
بعيدًا عن الم�صببات والم�صاعفات الكثيرة والتي منها، ت�صخم 
الدم  �صغط  وارتــفــاع  القلب  وف�صل  القلب  من  اليمني  الجهة 
وا�صطرابات القلب وف�صل التنف�ض وال�صكتة الدماغية والذبحة 
النوم  من  الحرمان  عن  ف�صاًل  المفاجئ  والموت  ال�صدرية 
وال�صداع الم�صتمر و�صرعة الغ�صب وتقلب المزاج.كذلك مر�ض 
انقطاع التنف�ض المركزي اأثناء النوم (CSA) الذي يحدث اأثناء 
زيادة  ب�صبب  م�صاعفات  من  به  ومــا   (REM) الحالم  النوم 

الكاتيكوالمين التي تزيد من م�صاعفات مري�ض القلب)7(.
ثالثاً:	تغري�ت	باجلهاز	�له�سمي

 (HCL) المعدي  الحم�ض  اإفـــراز  لــيــاًل  الــنــوم  اأثــنــاء  يـــزداد 
في  المعوي  الحم�ض  الإفــراز  ذروة  اأق�صي  ويبلغ  والجا�صترين 
مرحلة النوم الحالم وبالتالي اإذا ا�صتيقظ الم�صلم لقيام الليل 
فاإنه يكون بعيدًا عن تاأثير اإفراز الحم�ض المعدي (HCL) الذي 
المعدة(  قرحة  اأو  معدي  )التهاب  المعدة  جدار  تاآكل  ي�صبب 
اإلي  الحم�ض  لهذا  ارتــجــاع  اأو  االإثناع�صر،  وقرحة  والتهاب 

المريء م�صببًا التهاب جدار المريء.
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ر�بعاً:	تغري�ت	مرتبطة	بالنوم	حتدث	عدة	�أمر��ض
1. الكوابي�س الليلية: والتي يري فيها النائم اأحالم مخيفة 

وتوؤدي اإلي زيادة �صربات القلب و�صرعة التنف�ض.
من  ي�صحبها  وما  الحالم  للنوم  ال�صلوكية  اال�صطرابات   

اأذي للنائم حين يمثل ما يحلم به.
ال�صداع الن�صفي الذي له عالقة بمرحلة النوم الحالم)8(   
بعيدًا عن هذه  اأ�صبح  الليل  لقيام  الم�صلم  ا�صتيقظ  فاإذا 

اال�صطرابات.
فائدة النوم على طهارة واستحضار 

نية االستيقاظ لقيام الليل
من�صرح  البال،  هــادئ  الم�صلم  يجعل  الحال  هذا  على  النوم 
وزيادة  الكورتيزون  م�صتوى  انخفا�ض  اإلى  يوؤدي  مما  ال�صدر 
الليكوترينز فتتح�صن دورات النوم وي�صحو هادئا ن�صيطا، كما 
ـ قال :قال  جاء في الحديث: عن اأبي هريرة ـ ر�صي اهلل عنه 
:)يعقد ال�صيطان على قافية راأ�ض اأحدكم اإذا هو  ر�صول اهلل 
نام ثالث ُعَقْد ي�صرب على كل ُعْقَدة :عليك ليل طويل فارقد، 
فاإن ا�صتيقظ فذكر اهلل انحلت ُعْقدة، فاإن تو�صاأ انحلت ُعْقدة، 
النف�ض،  طيب  ن�صيطًا  فاأ�صبح  كلها  ُعــَقــُدُه  انحلت  �صلى  فــاإن 
واإال اأ�صبح خبيث النف�ض ك�صالن( رواه البخاري وم�صلم وابن 

خزيمة وزاد اآخره )فحلوا عقد ال�صيطان ولو بركعتين()9(
من اأجل ذلك وغيره حثنا القراآن الكريمً  على قيام الليل قال 
يَْبَعثََك  �أَن  َع�َسى  لََّك  نَاِفَلًة  ِبِه  ْد  َفَتَهجَّ ْيِل  �للَّ {َوِمَن   : تعالى 

ْحُموًد�} )االإ�صراء: 79(  َربَُّك َمَقاًما مُّ
اِجِع يَْدُعوَن َربَُّهْم  وقال تعالى: {تََتَجاَفى ُجُنوبُُهْم َعِن �لَم�سَ
ا �أُْخِفَي  ا َرَزْقَناُهْم يُنِفُقوَن . َفال تَْعَلُم نَْف�ٌس مَّ َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّ
�أَْعيٍُن َجَز�ًء ِبَما َكانُو� يَْعَمُلوَن} )ال�صجدة: 16  ِة  ن ُقرَّ لَُهم مِّ

 .)17 ،
َفُه �أَِو  ْيَل �إالَّ َقِلياًل . نِّ�سْ ُل . ُقِم �للَّ مِّ َها �لُمزَّ وقال تعالى: {يَا �أَيُّ
�نُق�ْس ِمْنُه َقِلياًل . �أَْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتِِّل �لُقْر�آَن تَْرِتياًل . �إنَّا �َسُنْلِقي 
ْيِل ِهَي �أَ�َسدُّ َوْطًئا َو�أَْقَوُم ِقياًل  َعَلْيَك َقْواًل ثَِقياًل . �إنَّ نَا�ِسئََة �للَّ
َوتََبتَّْل  َربَِّك  َو�ْذُكِر ��ْسَم  �لنََّهاِر �َسْبًحا َطِوياًل .  �إنَّ لََك ِفى   .

�إلَْيِه تَْبِتياًل} )المزمل: 1 ـ 8( 
ظل  فقام..  قــم،  اهلل   لر�صول  قيل  الظالل:  �صاحب  قــال 
بعدها قائمًا اأكثر من ع�صرين عامًا لم ي�صترح ـ ظل قائمًا على 
اإنها دعوة ال�صماء و�صوت  اأيها المزمل قم..(  دعوة اهلل. )يا 
فقد  قم  الثقيل  والعبء  العظيم  لالأمر  قم  المتعال،  الكبير 

يعي�ض  قد  لنف�صه  يعي�ض  الذي  اإن  والراحة.  النوم  عهد  م�صى 
الكبير  فاأما  �صغيرًا..  ويموت  �صغيرًا  يعي�ض  ولكنه  م�صتريحًا 
الذي يحمل العبء الكبير فما له والنوم؟ وما له والراحة؟ لقد 
عرف النبي  هذا فقال لخديجة ـ ر�صي اهلل عنها: )م�صى 
عهد النوم يا خديجة(. )قم الليل( اإن االإعداد للمهمة الكبرى 

بو�صائل اإعداد م�صمونة اإنه قيام الليل)10(. 
النوم  من  للقيام  ال�صحية  الفوائد  االآن  العلم  لنا  ك�صف  لقد 
اأع�صاء  وظائف  على  الليل  من  االأخــيــر  الثلث  في  وال�صالة 
العلل  من  لكثير  وعالجا  وقاية  الب�صرية  النف�ض  وعلى  الج�صم 
في  ا�صتمر  اإذا  االإن�صان  ت�صيب  اأن  يمكن  التي  واالأمــرا�ــض 

موا�صلة نوم ال ينقطع لفترات طويلة مما يجلى قول الحبيب 
: )َعليُكم بقيام الليل، فاإنه داأْب ال�صالحين قبلكم، وٌقربٌة اإلى 
اهلل تعالى، ومنهاٌة عن االإثم، وتكفير لل�صيئات ومطردٌة للداء 
اأخبره  بهذه الحقائق التي لم يعرفها  عن الج�صد(. فمن 
الب�صر اإال في الع�صر الحديث اإنه اهلل القائل {َوَما يَنِطُق َعِن 

�لَهَوى . �إْن ُهَو �إالَّ َوْحٌي يُوَحى} )النجم 3 ، 4(.

�لهو�م�ض	و�ملر�جع:
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الطبراني  رواه  االإحياء:  تخريج  في  العراقي  الحافظ  وقال  الذهبي 
رقم  �صننه  في  الترمذي  فرواه  ح�صن،  ب�صند  والبيهقي  )الكبير(  في 
)3549( وابن ن�صر في قيام الليل �ض18 وابن اأبي الدنيا في التهجد 
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يوليو	من	 م�سرفة	يف	 علي	م�سطفى	 �لدكتور	 ولد	
م�سر	 بجمهورية	 دمياط	 يف	حمافظة	 1898م	 ع��ام	

��ستهر	بالطيبة	وح�سن	�خللق	 �ل�سيخ	م�سطفى	م�سرفة،	و�لذي	 �لعربية	لأب	كان	يعمل	تاجر�ً،	هو	
م�سطفى	 �ل�سيخ	 كان	 وحمبيه..	 �لعلم	 لطالبي	 ورعايته	 �ملحتاجني،	 على	 و�إنفاقه	 لرحمه،	 و�سلته	
ورعايته	 �لجتماعي،	 م�ستو�ه	 على	 �سلباً	 �أث��رت	 مالية	 لهزة	 تعر�ض	 لكنه	 ث��روة،	 ذ�	 ت��اج��ر�ً	 م�سرفة	

للمحتاجني،	لكنه	�أ�سر	على	تعليم	�بنه	علي	و�إخوته.

العاِلم الذي مات..
ة ومعه الكثير من أسرار الذرَّ

فة الدكتور علي مصطفى مشرَّ

د. عبدالباسط الجمل

من تاريخنا العلمي الحديث

بالذكاء الحاد،  كان على م�صطفى م�صرفة يتميز منذ �صغره 
بين  الــربــط  على  الــعــاديــة  غير  والــقــدرة  البديهة  و�ــصــرعــة 
واختبار  الفرو�ض  وو�صع  الحقائق،  وا�صتنتاج  المتغيرات، 
ي�صوبه  ال  الذي  والهدوء  االأمــور،  على  بتاأن  والحكم  �صحتها، 
م�صرق،  وغد  مرموق،  بم�صتقبل  له  يتنباأ  والده  كان  لذا  توتر. 

يحقق فيه طموحه الكبير وتبرز عقليته الفذة التي تفوق �صنه 
الخ�صب  من  ينحتون  الذين  دمياط  فاأهل  عجب  وال  بمراحل. 
اأروع ما �صنع الفكر الب�صري في فن )الموبيليا( قادرون اأي�صًا 
يدور  كان  ما  وهذا  العلم،  رحاب  في  ذاتهم  يحققوا  اأن  على 

بخلد على م�صطفى م�صرفة في �صغره.
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ترتيبه  وكان  االبتدائي،  تعليمه  م�صرفة  م�صطفى  علي  اأكمل 
العليا  مدر�صة  فــي  تخرج  ثــم  الم�صري،  القطر  على  االأول 
بالقاهرة، ثم جامعة نوتنجهام في انجلترا، ثم الكلية الملكية 
بلندن عام 1923م، وعاد اإلى م�صر بعد اأن ح�صل على درجتي 

دكتوراه في الريا�صيات وفل�صفة العلوم.
ُعيِّن الدكتور م�صرفة مدر�صًا بمدر�صة )ملحقة المعلمين(، ثم 
اختير �صمن اأع�صاء هيئة التدري�ض بكلية العلوم في الجامعة 
للريا�صيات  اأ�ــصــتــاذًا  اأ�صبح  حتى  1925م،  عــام  الم�صرية 
العلوم  لكلية  م�صري  عميد  كــاأول  تعيينه  وتم  بها.  التطبيقية 
وكياًل  اختير  ثم  1945م(  ـ   1930( من  االأول  فــوؤاد  بجامعة 

لجامعة فوؤاد االأول، ثم قام باأعمال اإدارة الجامعة باالإنابة.
الفيزياء ومجاالتها، والريا�صيات  الدكتور م�صرفة يع�صق  كان 
حول  القيمة  اأبحاثه  له  كانت  ولذلك  وتطبيقاتها،  واأبحاثها 
في  الخا�صة  ونظريته  المادة،  وازدواج  العن�صر،  كتلة  نق�ض 

تف�صير االإ�صعاع ال�صادر من ال�صم�ض.
وكان للدكتور م�صرفة روؤيته الوا�صحة حول ن�صبية االأ�صياء، وقد 
علي  الدكتور  روؤية  من  اأين�صتين  الفذ  ال�صهير  العالم  ا�صتفاد 

م�صطفى م�صرفة في تطوير نظريته عن الن�صبية.
االإ�صعاع  المادة، وبخا�صة ذلك  باإ�صعاع  الدكتور م�صرفة  اهتم 
المفيد وال�صار الذي يحمل من �صلبياته ما قد يفوق اإيجابياته 

بمراحل فيما اإذا ا�صتخدمه االإن�صان ا�صتخدامًا �صيئًا.

وقد قال اين�صتين عن الدكتور م�صرفة:
الكثير من  ب�صرية، حوت  الدكتور م�صرفة مو�صوعة  كان  )لقد 

النبوغ الذي قلَّ م�صابهته في العالم باأ�صره(.
كما قال عنه في حديث اآخر:

اأ�صرار الذرة، لكن القدر  )كان عقل م�صرفة يحوي كثيرًا من 
�صاء له اأال يبوح بها(.

ورحل الدكتور م�صرفة في �صنة 1950م، ولكن بقي ا�صمه علمًا 
بعده  من  ترك  كما  ال�صرق،  وح�صارة  اأعالم م�صر  من  بــارزًا 
الدكتورة  ومنهم:  البحثية،  م�صيرته  اأكملوا  الذين  تالمذته 
االإ�صعاع  حــول  مهمة  اأبحاث  لها  كــان  والتي  مو�صى،  �صميرة 
النووي، لكنها لقيت م�صرعها في حادث غام�ض اأثناء وجودها 

في الواليات المتحدة االأمريكية.
اأحد  على  ا�صمه  باإطالق  م�صرفة  الدكتور  م�صر  كرمت  وقد 
معامل  اأحــد  وعلى  القاهرة،  بجامعة  العلوم  كلية  مدرجات 
الفيزياء، كما اأطلقت ا�صمه على العديد من ال�صوارع في المدن 

الم�صرية، ومنها العا�صمة )القاهرة(.

ا�صم  القاهرة  بجامعة  العلوم  كلية  منحت  1998م  عام  وفي 
المرحوم الدكتور علي م�صطفى م�صرفة و�صام الكلية لمنا�صبة 
مرور مائة عام على ميالده، وقد ح�صر هذا االحتفال الدكتور 
عادل م�صرفة وهو ابن اأخ للدكتور على م�صطفى م�صرفة، ويعمل 
اأ�صتاذًا بكلية العلوم بجامعة القاهرة، كما ح�صره العديد من 
اأ�صرة  اأن  ويبدو  م�صرفة.  الدكتور  الكبير  العالم  اأ�صر  اأفــراد 
م�صرفة  م�صطفى  علي  النابغة  لنا  تخرج  لم  م�صرفة  الدكتور 
�صلوى علي م�صطفى م�صرفة  الدكتورة  لنا  اأخرجت  بل  فقط، 
ابنه الدكتور م�صرفة، والتي تعمل في مجال الكيمياء النباتية 
مجال  فــي  عــديــدة  اأبــحــاث  ولها  للبحوث،  القومي  بالمركز 
االأ�صتاذ  م�صرفة  عادل  الدكتور  لنا  اأخرجت  كما  تخ�ص�صها، 

بكلية العلوم، والذي له اأبحاث مهمة في مجال تخ�ص�صه.
لقد كان طموح الدكتور م�صرفة تكوين مدر�صة بحثية م�صرية 
الح�صابات  باإدخال  تهتم  الفيزيائية،  الريا�صيات  حقل  في 
كان  كما  الطبيعية،  الظواهر  مجال  في  النظرية  الريا�صية 
العلوم،  مجال  في  الح�صاري  والمزج  الدولي  التعاون  يحترم 
وكان يقول: )اإن الب�صرية لن تحقق طموحاتها العلمية اإال من 

خالل التعاون الدولي العلمي غير الحذر(.
اأن  توقن  اأن  المتقدمة  الدول  على  )يجب  اأي�صًا:  اأقواله  ومن 
الدول النامية لديها اال�صتعداد النف�صي للتعاون الجاد في حقل 
العلم والتقنية، لكنها تفتقد الروؤية ال�صحيحة لتحقيق ذلك، 

ومن ثم فعلى الدول المتقدمة اأن تاأخذ بيدها نحو ذلك(.
كان الدكتور م�صرفة يع�صق البحث العلمي والفكر، وكان يقول: 

)ال اأت�صور اأمة لها وجود بدون فكر(.
واالأثر  االأجيال  بناء  ب�صرورة  يوؤمن  م�صرفة  الدكتور  كان  لقد 
المهم لذلك في ا�صتمرار ح�صارات ال�صعوب، ويظهر ذلك من 
قوله: )لقد �صهدت الب�صرية ن�صاأة ح�صارات عديدة وازدهارها 
التي  الح�صارات هي  تلك  قلياًل من  لكن  االأر�ــض،  �صطح  على 
�صبب  اأنف�صنا عن  ن�صاأل  اأن  بد  فال  ثم  ومن  وبقيت،  ا�صتمرت 
مجموعة  نبوغ  اأن  ووجــدت  كثيرًا  ذلك  في  فكرت  لقد  ذلــك. 
وجود  مع  ح�صارة  بقيام  كفيل  ما  مجتمع  مواطني  من  كبيرة 
اهتمام  لكن  الح�صارة،  قيام  في  الم�صاعدة  االأخرى  العوامل 
هذه المجموعة ببناء جيل يكمل بعدها الم�صيرة كفيل با�صتمرار 
اإن لم تهتم هذه المجموعة ببناء  ح�صارة تلك ال�صعوب، لكن 
جيل جديد، �صوف تنتهي تلك الح�صارة، و�صوف تندثر وتزول 
بمرور االأيام.. اأعتقد اأنني االآن اأجبت عن �صوؤال يدور في عقل 
الكثيرين: لماذا بقيت الح�صارة الم�صرية �صامخة حتى االآن؟ 

واندثرت غيرها من الح�صارات؟(.
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رسائل جامعية

�صربات القلب المتغيرة (Heart rate variability) هو التغيير 
�صربات  فح�ض  ويعتبر  القلب.  �صربات  معدل  حول  الحادث 
الع�صبي  للتحكم  الف�صيولوجية  للوظيفة  مراآه  المتغيرة  القلب 
الذاتي (autonomic control) على عمل القلب والرئتين، كما 
اأجهزة  تنظيم عمل  دور في  الذاتي  الع�صبي  الجهاز  لهذا  اأن 
بق�صميه  الــذاتــي  الع�صبي  الجهاز  يقوم  المختلفة،  الج�صم 
بالتاأثير  والجار�صمبثاوي(  ال�صمبثاوي  الع�صبي  )الجهاز 
التاأثير  وهذا   (SA node) االذينية  العقدة  على  المبا�صر 
هو ال�صبب الرئي�صي للتغير الحادث بين نب�صة ونب�صة 

 .(R-R interval)  اأخرى

الأمرا�ض  الم�صببة  الرئي�صية  العوامل  مــن  التدخين  يعتبر 
اإلى احت�صاء ع�صلة  ال�صرايين التاجية والتي بدورها قد تودي 

القلب والتوقف المفاجئ للقلب. 
يعتبر فح�ض �صربات القلب المتغيرة (HRV) من االختبارات 
ويمكن  والباحثين  االأطباء  فريق  قبل  من  التطبيقية  ال�صهلة 
تكراره عدة مرات متتالية اإذا كانت ح�صيلة النتائج التحليلية 

له غير وا�صحة اأو غير �صحيحة. 
عالقة  في  بحثت  والتي  المتاحة  العلمية  المراجع  بمراجعة 
يتم  لم  اأنه  وجد   (HRV) المتغيرة  القلب  ب�صربات  التدخين 
عمل اأي درا�صة عملية على م�صتوي المملكة العربية ال�صعودية 
الطبيعي  المعدل  في  الحا�صلة  التغييرات  بين  العالقة  تبحث 
ل�صربات القلب والتدخين با�صتعمال هذا النوع من االختبارات 
التغييرات  تو�صيح  الــدرا�ــصــة  هــذه  مــن  الــهــدف  التطبيقية. 
تاأثير  بوا�صطة  القلب  الطبيعي ل�صربات  المعدل  الحا�صلة في 
الع�صبي  الجهاز  اتـــزان  على  االأولـــي  مراحله  فــي  التدخين 

الذاتي. 

المتغيرات الحادثة في نبضات القلب
بواسطة تأثير التدخين على 

اتزان األعصاب الذاتية الموصلة 
بعضلة القلب

��س�م	�لطالب:	حممد	�أحمد	حممد	�ملنت�سري

كلية	�لطلب	و�لعلوم	�لطبية	/	جامعة	�مللك	عبد�لعزيز	

�مل�سرفني:	د.	عودة	�حلازمي،	د.	عبد�لرحمن	�سبع
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رسائل جامعية

االأ�صحاء،  الطالب  من  مجموعتين  على  الدرا�صة  تحتوي 
تحتوى  االأولي  المجموعة  ـ 24(  اأعمارهم من )18  تتراوح 
من  المبكرة  المراحل  )فــي  مدخنين  طــالب  ع�صرة  على 
على  تحتوي  التي  الثانية  بالمجموعة  مقارنة  التدخين( 

ع�صرة طالب غير مدخنين. 
تم ح�صاب �صربات القلب المتغيرة من طريق اإيجاد قيمة كال 

 spectral الثاني  والمتغير   time domain االأول  المتغير  من 
domain. المتغير االأول time domain يحتوى على االآتي: معدل 

نب�صه  بين  القلب  �صربات  ح�صاب   ،mean HR القلب  �صربات 
بين  المعياري  المتغير   ،(mean R-R interval) المجاورة  والنب�صة 

نب�صة والنب�صة االأخرى (SDRR) باالإ�صافة اإلى ح�صاب الجذر التربيعي 
ما بين النب�صات المجاورة (RMSSD). اأما spectral domain فهو يمثل 

درا�صة الذبذبات ومعدل التغير في �صربات القلب في الثانية الواحدة وت�صتمل 
الدرا�صة على التالي: 

(VLF) االهتزازات المنخف�صة جدا
(LF) االهتزازات المنخف�صة

(HF) االهتزازات العالية
(TP) ومجموع االهتزازات

(LF|HF ratio) وقد تم  اإلى ن�صبة االهتزازات المنخف�صة على االهتزازات العالية  باالإ�صافة 
الح�صول على هذه الح�صابات عن طريق قيا�ض (ECG) لمدة خم�ض دقائق بوا�صطة جهاز البورالب 

 .(Power lab system)

 (time وقد اأظهرت الدرا�صة اأنه ال يوجد اختالف ملحوظ في النتائج الخا�صة بقيا�صات المتغير االأول
(domain بين المدخنين في بداية فترة التدخين وبين المجموعة االأخرى وهي غير المدخنين. 

spectral domain فقد ظهرت اأن هناك زيادة ملحوظة في االهتزازات العالية  اأما بالن�صبة لنتائج 
(HF) باالإ�صافة اإلى مجموع االهتزازات (TP) عند المدخنين مقارنة بغير المدخنين على عك�ض ما 

ظهر في ن�صبة االهتزازات المنخف�صة على االهتزازات العالية (LF|HF ratio) فقد ظهرت اأن هناك 
انخفا�ض ملحوظ عند المدخنين مقارنة بغير المدخنين. 

اأما باقي قيا�صات spectral domain مثل االهتزازات المنخف�صة جدا (VLF)، االهتزازات المنخف�صة 
ن�صبة  زيــادة  فــاإن  عــام  وب�صكل  المدخنين  وغير  المدخنين  بين  ملحوظ  اختالف  اأي  يوجد  فال   (LF)

العالية  االهتزازات  على  المنخف�صة  االهتزازات  ن�صبة  النخفا�ض  والم�صاحبة   (HF) العالية  االهتزازات 
(LF|HF ratio) عند المدخنين في بداية فترة التدخين ذو داللة وا�صحة على زيادة اإح�صائية في عمل 

الجهاز الع�صبي الجار�صمبثاوي على العقدة االأذينية واختفاء عمل الجهاز الع�صبي ال�صمبثاوي. 
يعتبر فح�ض التغيير الحا�صل في معدل �صربات القلب (HRV) و�صيلة ت�صخي�صية وحديثة ودقيقة لت�صخي�ض 

تاأثير التدخين �صواء على المدى الق�صير اأو المدى الطويل على الجهاز الع�صبي الذاتي الأخذ الحذر من مخاطر 
 (HRV) التدخين والمقابل يو�صح مدى فائدة التوقف عن التدخين وعودة التغيير الحا�صل في معدل �صربات القلب

اإلى الم�صتوي الطبيعي بعد التوقف عن التدخين مبا�صرة.
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اأبين في هذا المقال بع�ض الحقائق في عالقة الدين  اأن  اأود 
بالعلم راجيًا اأن ت�صاعد في ح�صم الخالف في بع�ض ما دار في 

هذه الم�صاألة: 
الذي  العام  العلم بمعناه  بين  اأن يميزوا  الغربيون  راأى  اأوًل: 
الخا�ض  بالمعنى  والعلم   knowledge نولدج  كلمة  عليه  تدل 
كلمة  للثاني  فاختاروا  الطبيعي،  اأو  التجريبي  العلم  هو  الذي 
 .science خا�صة ماأخوذة من اللغة الالتينية هي كلمة �صين�ض

لكن الذين ترجموا هذه الكلمة اإلى اللغة العربية فعلوا عك�ض 
العلم  على  داللــة  الكلمات  اأكثر  اإلــى  عمدوا  لقد  تماما.  ذلك 
بمعناه الوا�صع هي كلمة علم فجعلوها ترجمة للعلم بهذا المعنى 
الخا�ض. هذه الترجمة الغالطة التي جعلت العلم بمعناه العام 
نعاني  نــزال  ما  فكري  اإربــاك  اإلــى  اأدت  التي  ال�صين�ض هي  هو 
ما  يقول عن كالم  اأن  غربية  بلغة  المتحدث  باإمكان  اإن  منه. 
ولكن  �صين�ض علم  فكل  �صين�ض.  لي�ض  لكنه  نولدج )علم(  هذا 
ما كل علم �صين�ض. لكن المتحدث باللغة العربية ال ي�صتطيع اأن 
بالعلم  الخا�ض  العلم بمعناه  اإذا و�صف  اإال  االأمرين  بين  يميز 
الطبيعي اأو التجريبي. وقد اأدى هذا الخطاأ اإلى خطاأ حتى في 
فهم طبيعة القراآن الكريم. فبالرغم من وجود ع�صرات االآيات 
التي ت�صف هذا الكتاب باأنه كتاب علم، �صرت تجد حتى بين 
الموؤمنين به من يقول لك اإن القراآن لي�ض كتاب علم واإنما هو 
وياليت �صعري هل تكون هداية بغير علم؟ لكن  كتاب هداية. 
لي�ض  االإ�صالم  اأن  يعنون  اإنما  هذا  يقولون  الذين  اأن  عزاءنا 
كتاب �صين�ض، وهو كالم �صحيح. اإن العلم بمعناه الوا�صع لي�ض 

قا�صرا على العلم ال�صرعي وال العلم التجريبي، بل اإن كل كالم 
اأو دعوى مطابقة للواقع فهي علم. ولكن الأن العلم الذي اأوحاه 
اهلل تعالى هو اأجل العلوم، فاإن القراآن الكريم يذكره ب�صيغة 
ا َجاَءْتُهْم  مطلقة ويذكر غيره مقيدا، كما في قوله تعالى: {َفَلمَّ
ُر�ُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناِت َفِرُحو� ِبَما ِعْنَدُهْم ِمَن �ْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهْم َما 
َظاِهًر�  {يَْعَلُموَن  يَ�ْسَتْهِزئُوَن} )الروم: 83(، وقوله:  ِبِه  َكانُو� 

ْنيَا َوُهْم َعِن �اْلآَِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن} )الروم: 7(  ِمَن �ْلَحيَاِة �لدُّ
عن  تماما  منف�صال  كان  الطبيعي  العلم  مجال  اأن  لو  ثانيًا: 
مجال الدين لما احتجنا للحديث عن الف�صل بينهما ، بل لقلنا 
هنالك  اأن  الواقع  لكن  بينهما  تخلطوا  فال  قائم  الف�صل  اإن 
تداخال بين الدين الحق وبين ال�صين�ض يجعل الف�صل الكامل 
اأمرا م�صتحيال. الدين يتكلم عن مخلوقات اهلل تعالى  بينهما 
الم�صهودة كما يتكلم عنها ال�صين�ض، لكن االأخير ال يتعر�ض لكل 
ال  و�صائله  الأن  تعالى  اهلل  مخلوقات  من  الدين  له  يتعر�ض  ما 
تمكنه من الكالم عنها بعلم الأنه ما يزال يتطور فيكت�صف اليوم 
الدين  له اكت�صافه باالأم�ض وهكذا. وكالم  ما لم يكن متي�صرا 
عن المخلوقات الم�صهودة التي هي من اخت�صا�ض ال�صين�ض هو 
الذي جعل �صيئا كاالإعجاز العلمي )الذي ينبغي اأن يفهم منه 
تاأييد  اإنه  االإعجاز؟  اأمرا ممكنا. ما هذا  ال�صين�صي(  االإعجاز 
اهلل  كتاب  قررها  لحقائق  الحديثة  العلمية  بو�صائله  ال�صين�ض 
لح�صور  مرة  ذات  دعينا  الو�صائل.  تلك  بغير  قبل  من  تعالى 

أ. د.  جعفر شيخ إدريس

العلم والدين

الترجمة الخاطئة للعلم أدت إلرباك فكري
العلم بمعناه الواسع اليقتصر على 

الجانب الشرعي*

مفكر وأكاديمي سوداني

* �صحيفة عكاظ عدد )15258(
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موؤتمر طبي اأقيم بمدينة الريا�ض بالمملكة العربية ال�صعودية 
كان فيه جل�صة تتعلق بالعالقة بين الطب واالإ�صالم. وكان من 
�صمن ما �صمعنا كالما قاله اأحد االأطباء الفلبينيين. قال اإنه 
اأ�صتاذ  اأ�صاتذته  من  كان  واأنه  كندا  في  الطب  علم  في  تخرج 
واأن هذا االأ�صتاذ كتب له وهو بالفلبين  مخت�ض بعلم االأجنة، 
اإن في القراآن  بعد تخرجه وهو بالفلبين ر�صالة يقول له فيها 
الكريم كالما ملفتا للنظر عن تطور االأجنة، يعني قوله تعالى: 

{َولََقْد َخَلْقَنا �اْلإِْن�َساَن ِمْن �ُساَللٍَة ِمْن ِطيٍن . ُثمَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة 
َغًة  ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا �ْلَعَلَقَة ُم�سْ ِفي َقَر�ٍر َمِكيٍن . ُثمَّ َخَلْقَنا �لنُّ
َغَة ِعَظاًما َفَك�َسْونَا �ْلِعَظاَم لَْحًما ُثمَّ �أَْن�َساأْنَاُه َخْلًقا  َفَخَلْقَنا �ْلُم�سْ

ُ �أَْح�َسُن �ْلَخاِلِقيَن})الموؤمنون: 14-12( �آََخَر َفَتَباَرَك �للَّ
اإنه  نف�صه  في  قال  الكالم  هذا  قراأ  لما  اإنه  الطبيب  هذا  قال 
بالو�صائل  الحقائق  هذه  يعرف  اأن  لب�صر  الممكن  من  يكن  لم 
عليه  اهلل  �صلى  محمد  فيه  عا�ض  الــذي  الزمن  في  الب�صرية 
و�صلم. فال بد اإذن اأن يكون محمد قد تلقاها من م�صدر غير 

ب�صري، من اهلل تعالى. يقول ولذلك اأ�صلمت. 
من  �صيئا  ولو  يقراأ  اإن�صان  ي�صتطيع  كيف  اأدري  ل�صت  ثالثًا: 
القراآن الكريم اأن يقول باأمانة اإن الدين الذي جاء به مح�صور 
في االأحكام والقيم. كيف يقول هذا وهو يقراأ في القراآن و�صفا 
مف�صال لوقائع دنيوية واأخروية، تاريخية وم�صتقبلية؟ بل ربما 
كانت اآيات الكتاب التي تقرر الحقائق اأكثر من تلك التي تحكم 
َكِلَمُة  ْت  {َوتَمَّ عادلة:  واأحكامه  �صادقة  اأخباره  لكن  وتقوم. 
�ْلَعِليُم}  ِميُع  �ل�سَّ َوُهَو  ِلَكِلَماِتِه  َل  ُمَبدِّ اَل  َوَعْداًل  ْدًقا  َربَِّك �سِ

)االأنعام: 115(
رابعًا: الدعاوى التي يقوم على �صحتها دليل عقلي وح�صي 
تعالى:  قال  ينكرها.  من  ويــذم  الدين  يقبلها  حقائق  هي 
لََقاَل  ِباأَْيِديِهْم  َفَلَم�ُسوُه  ِقْرَطا�ٍس  ِفي  ِكَتابًا  َعَلْيَك  ْلَنا  نَزَّ {َولَْو 

�لَِّذيَن َكَفُرو� �إِْن َهَذ� �إِالَّ �ِسْحٌر ُمِبيٌن} )االأنعام: 7 (
تناق�ض  هنالك  يكون  اأن  عقال  الم�صتحيل  من  فاإنه  وعليه 
بين حقائق العلوم التجريبية )�صين�ض( القاطعة، وحقائق 
اإلى  الدين القاطعة. واأما اإذا حدث خالف بين ما ين�صب 
الدين وما ين�صب اإلى العقل اأو العلم التجريبي في اأمر ما 
فاالأمر فيه كما قال �صيخ االإ�صالم ابن تيمية، اأنه ال بد اإما 
الحال  هذه  وفي  ظنيا،  واالآخــر  قطعيا  اأحدهما  يكون  اأن 
يقدم القطعي اأيا كان، واإما اأن يكونا كالهما ظنيين فيقدم 

ما كان اأقوى دليال. 

خام�صًا: اأما الكالم عن القيود على البحث العلمي فيحتاج 
اإلى �صيء من التف�صيل فنقول:

�صار  هو  ما  ومنها  نافع  هو  ما  منها  الواقعية  الحقائق   •
البحث  ومنع  النافع  في  البحث  ت�صجيع  من  اإذن  بد  فال 
فهل  �صارة  المخدرات  اإن  النافع.  غير  في  والتجارب 
تاأثيرا  اأكثر  منها  اأنواع  اإيجاد  اإلى  تهدف  بتجارب  ن�صمح 

على العقول؟
نفعا  اأكثر  هو  ما  منها  فيها  �صرر  ال  التي  الحقائق  حتى   •
اإلى  تحتاج  فيها  البحوث  كانت  فــاإذا  نفعا.  اأقــل  هو  وما 
على  نفعا  اأكثر  كان  ما  يقدم  اأن  بد  فال  مالية  اإمكانات 
ما كان اأقل. ولذلك تجد بع�ض النا�ض في الغرب يحتجون 
على �صرف االأموال في بحوث الف�صاء بينما يعاني كثير 

من النا�ض من الجوع والمر�ض والجهل.
اكت�صف  بما  يتقيد  اأن  من  له  بد  ال  علمي  بحث  كل  اإن   •
بحوثهم  يبداأون  ال  العلماء  اإن  بمجاله.  تتعلق  من حقائق 
عن  فالكالم  واإذن  العلم.  تقدم  لما  واإال  ال�صفر،  من 
يقبله  ال  هو مح�ض خيال  القيود  كل  من  المجرد  البحث 

العلم التجريبي نف�صه.
في  �صواء  العلمي  البحث  اإن  نعم  هذا  مع  نقول  لكننا   •

الدين اأو في الدنيا يحتاج اإلى قدر كبير من الحرية.
َهاِتُكْم  �أُمَّ بُُطوِن  ِمْن  �أَْخَرَجُكْم   ُ {َو�للَّ تعالى:  قال  �صاد�صًا: 
ْفِئَدَة  َو�اْلأَ اَر  َو�اْلأَْب�سَ ْمَع  �ل�سَّ لَُكُم  َوَجَعَل  �َسْيًئا  تَْعَلُموَن  اَل 
واإذن فكل ما قام عليه  النحل: 78(  تَ�ْسُكُروَن} )  ُكْم  لََعلَّ
فاإنه  ولذلك  �صرعا.  فهو مقبول  العقل  اأو  الح�ض  دليل من 
اأن  اإلى  لقبولها  نحتاج  ال  فاإننا  تجريبية  حقيقة  ثبتت  اإذا 
الحقائق  نقبل  اأننا  كما  بها،  خا�ض  �صرعي  بن�ض  توؤيد 
ال�صرعية من غير ا�صتراط تاأييد لها بخ�صو�صها بحقائق 
ح�صية وعقلية. اإن الدين يقوم على افترا�ض اأن المخاطب 
به اإن�صان عاقل يقبل �صهادة الح�ض و�صهادة العقل ويعرف 
�صيئا من الح�صاب، وي�صلم بقواعد المنطق االأ�صا�صية التي 
تقول مثال اإن ال�صدين ال يجتمعان، واأن الكالم المتناق�ض 
باطل. ولوال هذه الم�صلمات العقلية لما ا�صتطعنا اأن نعتمد 
على الح�ض في معرفتنا لمواقيت ال�صالة ودخول االأ�صهر، 
وتدبر القراآن وا�صتعمال القيا�ض وغير ذلك من االأمور التي 

تقوم على العقل والح�ض وهي جزء من ال�صرع.

العلم والدين
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ُهَرْيَرَة	ر�سي	 �أََب��ي	 	 روى	�لإم��ام	�لبخاري	ب�سنده	عن	
ا	َمَثلمِي	 َ 	َيُقوُل:	)�إمِنَّ 	 مِ َع	َر�ُسوَل	�هللَّ �هلل	عنه	�أَنَُّه	�َسممِ

	 َو�بُّ �لدَّ 	 همِ َوَهذمِ �ْلَفَر��ُض	 َجَعَل	 َحْوَلُه	 َما	 �أَ�َساَءْت	 ا	 َفلَمَّ َناًر�،	 ��ْسَتْوَقَد	 َرُجٍل	 	 َكَمَثلمِ 	 �لنَّا�ضمِ َوَمَثُل	
ُكْم	 ُحَجزمِ يَها،	َفاأََنا	�آُخُذ	بمِ ْمَن	فمِ ْبَنُه	َفَيْقَتحمِ 	َوَيْغلمِ ُعُهنَّ يَها،	َفَجَعَل	َيْنزمِ 	َيَقْعَن	فمِ 	�لنَّارمِ �لَّتمِي	َتَقُع	يفمِ

يَها()1(. ُموَن	فمِ 	َوُهْم	َيْقَتحمِ َعْن	�لنَّارمِ

بين السنة النبوية والعلم

الدقة العلمية..
في األمثال النبوية

)َمَثِلي   :  ِ اهللَّ َر�ُصوُل  َقاَل  َقــاَل:  َجاِبٍر  َعْن  م�صلم  لالإمام  رواية  وفي 
َوَمَثُلُكْم، َكَمَثِل َرُجٍل اأَْوَقَد َناًرا، َفَجَعَل اْلَجَناِدُب، َواْلَفَرا�ُض َيَقْعَن ِفيَها َوُهَو 

اِر َواأَْنُتْم َتَفلَُّتوَن ِمْن َيِدي()2(. َيُذبُُّهنَّ َعْنَها، َواأََنا اآِخٌذ ِبُحَجِزُكْم َعْن النَّ

شرح الحديث: 
تعريف	�جلنادب	عند	�أهل	�للغة:

�صرب  وهو  وفتحها  الــدال  ب�صم  ـ  جندب  جمع  الجنادب  ال�صعادات:  اأبــو  قال   
الوجيز:  المعجم  وفي  الحر)3(.  في  ي�صر  الذي  هو  وقيل  الجراد  من 
الجندب: نوع من الجراد ي�صر ويقفز ويطير. )اأم جندب(: 

معناها الداهية والغدر والظلم.
: )َفَجَعَل  قال االإمام النووي في �صرح الحديث: َقْوله 
َواّب  )الدَّ ِرَواَية:  َوِفي  ِفيَها(  َيَقْعَن  َواْلِفَرا�ض  اْلَجَناِدب 
َيِطيُر  ــِذي  الَّ ُهــَو  الفرا�ض  اْلَخِليل:  َفَقاَل  َواْلــِفــَرا�ــض( 
َيَتَهاَفُت  اْلَبّق  َغاِر  َك�صِ َتَراُه  َما  َغْيره:  َوَقاَل  َكاْلَبُعو�ِض، 
َوِفيَها َثالث  َفَجْمع ُجْنُدب،  ا )اْلَجَناِدب(  َواأَمَّ ار.  النَّ ِفي 
ُموَمة  َم�صْ َواْلِجيم  َوَفْتحَها  ال  الــدَّ مِّ  ِب�صَ ُجْنُدب  ُلَغات: 
ال.  ي ِبَك�ْصِر اْلِجيم َوَفْتح الدَّ اِلَثة َحَكاُه اْلَقا�صِ ِفيِهَما، َوالثَّ
َحاِتم:  اأَُبو  اْلَجَراد،َوَقاَل  ُي�ْصِبُه  الَِّذي  َرار  ال�صِّ َهَذا  َواْلَجَناِدب 
َغر  اْلُجْنُدب َعَلى ِخْلَقة اْلَجَراد، َلُه اأَْرَبَعة اأَْجِنَحة َكاْلَجَراَدِة، َواأَ�صْ
ا �َصِديًدا َوِقيَل: َغْيره. َوِفي قوله:  رًّ رُّ ِباللَّْيِل �صَ ِمْنَها، َيِطيُر، َوُي�صِ

ُموَن ِفيَها(. و)اأََنا اآُخُذ ِبُحَجِزُكْم َواأَْنُتْم َتَقحَّ

محمد رفعت
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بين السنة النبوية والعلم

َفُهَو  م(  )التََّقحُّ ا  اأَمَّ قال:   ) َيَديَّ ِمْن  َتْفِلُتوَن  )َواأَْنُتْم  ِرَواَية  َوِفي 
ة ِمْن َغْير َتَثبُّت. َو)اْلُحْجز(  اقَّ االإِْقَداُم َواْلُوُقوُع ِفي االأُُمور ال�صَّ
َراِويل.                                               َجْمع ُحْجَزة وِهَي َمْعِقد االإَِزار َوال�صَّ

: )َواأََنا اآِخٌذ ِبُحَجِزُكْم( َفُرِوَي ِبَوْجَهْيِن: اأََحدهَما:  ا َقْوله  َواأَمَّ
اِرع  ُم�صَ ِمْثُل  َوالثَّاِني:  ال،  الذَّ َوَتْنِوين  اْلَخاء  ِبَك�ْصِر  َفاِعل  ِا�ْصم 

ِحيَحاِن. ل اأَ�ْصَهر َوُهَما �صَ ال ِبال َتْنِوين. َواالأَوَّ مِّ الذَّ ِب�صَ
َواْلَفاء  التَّاء  َفْتح  َحدهَما:  اأَ ِبَوْجَهْيِن:  ــُرِوَي  َف )َتَفلَُّتوِن(  ــا  َواأَمَّ
م  الالَّ َوَك�ْصر  اْلَفاء  َواإِ�ْصَكان  التَّاء  ّم  �صَ َوالثَّاِني:  َدة،  اْلُم�َصدَّ
َذا  اإِ َوَتَفلََّت  ي،  ِمنِّ اأَْفــَلــَت  ُيَقال:  ِحيح.  �صَ َوِكالُهَما  َفة،  اْلُمَخفَّ
َناَزَعك اْلَغَلَبة َواْلَهَرب، ُثمَّ َغَلَب َوَهَرَب.                                                                                                     
َه َت�َصاُقط اْلَجاِهِليَن َواْلُمَخاِلِفيَن  ُه   �َصبَّ ود اْلَحِديث اأَنَّ َوَمْق�صُ
اْلُوُقوع  َعَلى  َوِحْر�صهْم  االآِخَرة،  َنار  ِفي  َو�َصَهَواتهْم  يِهْم  ِبَمَعا�صِ
ِمْنُهْم،  اْلَمْنع  ع  َمَوا�صِ َعَلى  َوَقْب�صه  اُهْم،  اإِيَّ َمْنعه  َمَع  َذِلَك،  ِفي 
ْعف َتْمِييزه، َوِكالُهَما  ْنَيا  ِلَهَواُه، َو�صَ ِبَت�َصاُقِط اْلِفَرا�ض ِفي َنار الدُّ

َحِري�ٌض َعَلى َهالِك َنْف�صه، �َصاٍع ِفي َذِلَك ِلَجْهِلِه)4(. 
وقال القا�صي عيا�ض: وقوله: )فجعل الجنادب( والفرا�ض يقعن 
فيها(، قال االمام: )الجنادب( جمع جندب، هو الجراد. وفيه 
لغتان: ب�صم الدال، وفتحها. قال الفراء: والفرا�ض: هو غوغاء 

غيره:  قال  ويتراكب.  يتفر�ض  الــذى  الجراد 
النار  في  يت�صاقط  الــذي  الطير  الفرا�ض: 

وال�صراج)5(.

َرُجٍل  )َكَمَثِل  ال�صين:  �صاهين  مو�صى  الدكتور/  االأ�صتاذ  وقال 
فزياده  اأوقد،  من  اأبلغ  وا�صتوقد  نارا،  اأوقد  اأى  َناًرا(  ا�ْصَتْوَقَد 
الحق  ظــهــور  بــذلــك  ــراد  ــم وال المعنى،  ـــاده  زي تفيد  المبنى 

وو�صوحه، مما يرفع عذر المعتذر.
ة  اقَّ ال�صَّ االأُُمور  ِفي  َواْلُوُقوُع  واالإِْقَداُم  القحم  اأ�صله  م(  و)التََّقحُّ
ِمْن َغْير َتَثبُّت، ومثله االقتحام، يقال اقتحم الدار هجم عليها. 
)َفَجَعَل اْلَجَناِدُب، َواْلَفَرا�ُض َيَقْعَن ِفيَها َوُهَو َيُذبُُّهنَّ َعْنَها( اأى 

يدفعهن ويبعدهن عنها. 
)َواأَْنُتْم َتَفلَُّتوَن ِمْن َيِدي( اأ�صله تتفلتون،حذفت اإحدى التاءين، 

ويقال افلت منى وتفلت منى)6(.

الحقيقة العلمية:
�جنذ�ب	�حل�سر�ت	لل�سوء:	

رتبة  الفرا�صات من  اإن  هي ظاهرة علمية موؤكدة علميًا حيث 
والجنادب   Order: Lepidoptera االأجــنــحــة  حر�صفيات 
 Family : Tettigoniidae)عائلة( ف�صيلة  من   (Katydids)

من رتبة م�صتقيمات االأجنحة
ينجذبوا جميعًا اإلى االأ�صعة فوق البنف�صجية التي ت�صع من النار 
المرئية  غير  االأ�صعة  ي�صع هذه  لل�صوء  اآخر  اأي م�صدر  من  اأو 
يعرفها  ال  التي  الكائنات  لهذه  وجاذبة  مرئية  لكنها  لالإن�صان 

الكثير من الب�صر.
وتنجذب الجنادب (Katydids) والفرا�صات (Moths) ب�صورة 
وات   250 قوته  زئبقي  م�صباح  بقوة  الم�صائد  فــي  كبيرة 
 ultraviolet light البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  منه  يخرج  حيث 
اأي�صًا  black light وهى تنجذب  اأو ما ي�صمى بال�صوء االأ�صود 

وبكميات منا�صبة اإلى لمبات الفلوري�صنت البي�صاء العادية.
االأ�صفر بقوه 40،  العادي  الم�صباح  اإلى  اأقل  وتنجذب بدرجة 
60، 100، 200 وات واإذا قمنا بتثبيت مالءة بي�صاء على حائط 
اإذا  المالءة  هذه  تغطى  الن�صاط  الليلية  الح�صرات  هذه  فاإن 
كانت االإ�صاءة فلوري�صنت عادية اأو �صوداء اأو لمبات زئبقية ت�صع 
وت�صتخدم  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة 
طرق  من  كطريقة  الطريقة  هذه 
لالآفات  المتكاملة  المكافحة 
قوتها  عــلــي  اعــتــمــادًا  الــحــ�ــصــريــة 
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وتاأثيرها الكبير في جذب اأعداد كثيرة من هذه الح�صرات.
لهذه  محرقه  نار  وات   250 الزئبقي  الم�صباح  حــرارة  اإن  ثم 

.grasshoppers الفرا�صات ونطاطات االأوراق
وتنجذب الح�صرات اإلي االأ�صعة فوق البنف�صجية وال�صوء االأ�صود 

black light ب�صورة كبيرة في دائرة قطرها 500 مترًا 

وتتخبط  المنت�صف  فــي  الــ�ــصــوء  مــ�ــصــدر  ــكــون  وي ــر  اأكــث اأو 
الم�صيء  بالم�صباح  ترتطم  ثم  ال�صوء  دائــرة  في  الح�صرات 
�صلوكية  وتموت بكميات هائلة وهذه ظاهرة  ال�صاخن وتحترق 

(behaviouristic character) يعرفها علماء الح�صرات.

با�صمه  المعروفة  م�صيدته   Robinson العالم  �صمم  ولذلك   
انجذاب  علي  فكرتها  بنيت  والتي   light-trap Robinson

لجذب  مثلي  وهى طريقه  البنف�صجية  فوق  لالأ�صعة  الح�صرات 
الفرا�صات والح�صرات االأخرى ليلية الن�صاط 

Nocturnal insects حيث ت�صتخدم في جميع البالد الأغرا�ض 

البحث العلمي واأغرا�ض المكافحة المبكرة والمتكاملة لالآفات 

الظاهرة  وهذه   .integrated pest management (IPM)

ال�صلوكية (behaviouristic character)  تكون في الح�صرات 
الفرا�صات  اأهمها  ومن   (nocturnal insects) الن�صاط  ليلية 
 (Order: Orthoptera) من رتبة حر�صفيات االأجنحة moths

 (Order: grasshoppers من رتبة  االأوراق   وكذلك نطاطات 
القرون  ذات  االأوراق  نطاطات  ف�صيلة  من   Orthoptera)

بين السنة النبوية والعلم

Attraction to light انجذاب الح�صرات لل�صوء   

با�صتخدام نوع خا�ض من الكاميرات ي�صتطيع االإن�صان روؤية اللهب واالأ�صعة فوق البنف�صجية في وقت واحد مع  العلم اأن الفرا�صات 
ترى في هذا اللهب االأ�صعة فوق البنف�صجية فقط والتي ال يراها االإن�صان بالعين المجردة:

يتم ر�ض الكحول علي القفاز ثم اإحراقه:
ال�صورة الأولي: تعر�ض �صكل احتراق الكحول كما تراه عين االإن�صان.

ال�صورة الثانية: تعر�ض ال�صوء المرئي واالأ�صعة فوق البنف�صجية التي ال يراها االإن�صان وذلك با�صتخدام نوع من الكاميرات 
الخا�صة.

ال�صورة الثالثة: بها �صكل اأخذ بكاميرا ت�صور االأ�صعة فوق البنف�صجية فقط المنبعثة من االحتراق (UV only)، فظهرت 
ال�صورة �صوداء بها �صكل متوهج وهذا ما تراه الح�صرات وال ي�صتطيع االإن�صان روؤيته.
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بين السنة النبوية والعلم

 katydids) long-horned grasshoppers :الطويلة )الجنادب
جميلة  الح�صرات  هذه  اإن  حيث   (Family: Tettigoniidae)

ــاث،  االإن في  فاتحة  بنية  الــذكــور  في  اللون  خ�صراء  الج�صم 
اأ�صطوانية الج�صم ذات راأ�ض مخروطي وقرون ا�صت�صعار خيطية 
طويلة long antennae، ولذلك ت�صمي نطاطات االأوراق ذات 

     .long-horned grasshoppers  القرون الطويلة
)�صوء  الطبيعي  لل�صوء   insects الح�صرات  انــجــذاب  اإن 

ال�صم�ض( نهارًا والتي ت�صمى بالح�صرات النهارية الن�صاط 

Diurnal insects وانجذاب البع�ض االآخر من الح�صرات اإلي 

�صوء القمر وال�صوء ال�صناعي electrical lights لياًل 
 nocturnal insects الن�صاط  الليلية  بالح�صرات  ت�صمي  والتي 
الكائنات  هذه  في  القدير  العلى  اأودعها  �صلوكية  ظاهرة  لهي 
ال�صتمرار  الح�صرات  هذه  حياة  لتنظيم  اهلل  يعلمه  كبير  ل�صر 

اأنواعها في الحياة وتوؤدي وظيفتها حيث قدر اهلل لها.
 full moon المقمرة  الليالي  في  الفرا�صات  ن�صاط  ــزداد  وي
كلما  القمر حيث  لمنازل  تبعًا  االإ�صاءة  بدرجات  وتتاأثر   light

 UV ازداد اكتمال القمر ازدادت كمية االأ�صعة فوق البنف�صجية
المنبعثة منه. 

الموجات  من  جزء  وهو  الطاقة  اأ�صكال  من  �صكل  هو  وال�صوء 
ال�صديدة  الكونية  االأ�صعة  من  تبداأ  والتي  الكهرومغناطي�صية 
الموجات  اإلـــى  ت�صل  حتى  موجتها  طــول  ويــزيــد  الق�صر، 
في  والعين  االإذاعـــة.  في  ت�صتخدم  التي  الطويلة  الال�صلكية 
االإن�صان ت�صتطيع روؤية الموجات بين 400 )نانومتر وهو الطول 
الموجى لل�صوء البنف�صجي( -700 نانومتر وهو الطول الموجى 
لل�صوء االأحمر)النانومتر ي�صاوي 106/1 مليمتر(. وال ت�صتطيع 
عين االإن�صان روؤية الموجات الكهرومغناطي�صية المتبقية وهي 
اأ�صعة  الكونية،  االأ�صعة  وهي  المذكور  التردد  تحت  اأو  فوق  ما 
اأنواع  بع�ض  ولكن  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  اأك�ض،  اأ�صعة  جاما، 
اأ�صعة  الحمراء،  تحت  االأ�صعة  روؤيتها،  ت�صتطيع  الح�صرات 

الرادار، والموجات الدقيقة ال�صغرى، واالأ�صعة الراديوية.

أمثله ألنواع الفراشات وأبى دقيقات والجنادب:

Grammia Parthenice

Luna moth

Nyctemera Amica

Eastern tailed-blue

Angular-winged

Monarch Butterfly

Lyssa Zampa

Dryocampa Rubicunda

Chelepteryx Collesi

Giant Leopard Moth



اإلعجاز العلمي    العدد الثالثون  .  جمادى اآلخرة  1429هـ
44

وجه اإلعجاز العلمي في الحديث:
�صبه علماوؤنا �صقوط اْلَجاِهِليَن والع�صاة  ِفي َنار االآِخَرة ِبَت�َصاُقِط 
ْعف َتْمِييزه، َوِكالُهَما َحِري�ٌض  ْنَيا  ِلَهَواُه، َو�صَ اْلِفَرا�ض ِفي َنار الدُّ
َعَلى َهالِك َنْف�صه، �َصاٍع ِفي َذِلَك ِلَجْهِلِه، ولكن بعد هذه الحقائق 

العلمية ال�صابقة فمن الممكن اأن نقول:
اأو لجهل منه  تمييزه  النار ل�صعف  اإلى  الفرا�ض ال ينجذب  اإن 
لعمل  تثيره  التي  البنف�صجية  فــوق  لالأ�صعة  ينجذب  بل  فقط 
الحتمي  بم�صيره  يفاجىء  لكنه  عليها  وي�صر  التزاوج  عملية 

بوقوعه في النار.
فانجذابهم  للر�صول   والمخالفين  العا�صين  حال  وكذلك 
على  االأ�صياء  يرون  ال  وهم  لهم،  ال�صهوات  غواية  ب�صبب  للنار 
لكن  حقيقتها  على  الحارقة  النار  يرى  ال  كالفرا�ض  حقيقتها 
النار  فيرى  فقط  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  ترى  بعين  يراها  
ب�صكل مختلف تجعله ينجذب اإليها، بينما المخالفين تحجبهم 
يوم  نــار  روؤيــة  عن  بها   الموؤقت  واال�صتمتاع  ال�صهوات  روؤيــة 

رب  القائل:  المثل  به  والم�صبه  الم�صبه  على  وينطبق  القيامة. 
نف�ض ع�صقت م�صرعها

وخال�صه القول اإن لنار االآخرة جاذبية تجذب اإليها الخارجين 
حبهم  ب�صبب  ال�صريعة  �صياج  من  والمنفلتين  اهلل  حدود  على 
لنار  اأن  اأمورهم،  كما  بعواقب  المحرمة وجهلهم  الدنيا  لمتع 
الدنيا جاذبية تجذب اإليها الجنادب والفرا�ض ب�صبب اإدراكهم 
المحدود لما يحبونه وعدم اإدراكهم لعواقب االأمور. وفي هذا 
بالغي:  االأول:  االإعجاز  من  نوعين  نلحظ  العظيم  الحديث 
بين حالة مادية مح�صو�صة م�صاهدة  النبوي  الت�صبيه  وهو دقة 
وبين حالة معنوية وجه ال�صبه فيهما يكاد يكون متطابقا وهو 
اإعجاز علمي والثاني اإعجاز علمي: وهو تخ�صي�ض الر�صول  
نوعين فقط  من الح�صرات للتمثيل بهما اإحداهما الفرا�صات 
واالأخرى الجنادب وهي  نطاطات االأوراق  والتي تنجذب ب�صكل 
وا�صح وظاهر الأي م�صدر من م�صادر النار الم�صتعلة التي ت�صع 

االأ�صعة فوق البنف�صجية.

بين السنة النبوية والعلم

الح�صرات  انجذاب هذه  على  فكرتها  والمبنية  االأخرى  والح�صرات  والجنادب  الفرا�صات  ا�صطياد  في  الم�صتخدمة  الم�صائد 
لالأ�صعة فوق البنف�صجية:

Moth Trap:
Night Pictures: The ultra violet glow of  the white netting is highly attractive to moths and is unobtrusive 
to neighbours or in the countryside
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بين السنة النبوية والعلم

من إعداد اللجنة النسائية بهيئة اإلعجاز العلمي بجدة

قارئتي.. وبّينة اإلعجاز
َنُة}  ى َتاأِْتَيُهُم الَبِيّ يَن َحتَّ {َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن اأَْهِل الِكَتاِب َواْلُم�ْسِرِكيَن ُمنَفِكّ
)�سورة �لبينة(

			العودة إلى القاعدة اإليمانية

			اإلفرازات الطبيعية بين الطهارة.. والنجاسة

			فعالية المسك.. في القضاء على الفطريات

			عالج آالم الظهر باستعمال األدعية مع الليزر!

			إذا أردت أن تجدد طاقتك.. عليك بالوضوء

			أخبارها..

			التدخين.. وهرمون األنوثة
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العودة إلى القاعدة اإليمانية
�إن	حجر	�لأ�سا�ض	يف	بناء	ح�سارة	�أي	�أمة	هو	عقيدتها	�لتي	ت�ستمد	منها	قيمها	
�لر�سيد	 للدين	�حلق	وهو	 �لقوي	 �ملرتكز	 فالإميان	هو	 و�أخالقها	ومفاهيمها.	
�لنف�سي	�مل�ساعد	على	�حلركة	و�لفعل	�لإيجابي	و�ل�سلوك	�لأ�سمى	خا�سة	ونحن	
�لعوملة	مبن	حولها	يف	 تاأثرت	يف	زمن	 �لإ�سالمية	قد	 �ملجتمعات	 �أن	 �ليوم	نرى	
هذ�	�لعال	�لكبري	�ل�سغري	وبالتايل	تاأثرت	�لقيم	و�ملفاهيم	و�لعاد�ت	�لإ�سالمية	

وبد�أنا	ن�سم	ر�ئحة	�لكفر	و�لإحلاد	من	بعيد.
االإن�صانية  والقيم  للمفاهيم  الوا�صحة  المعالم  ذات  االإيمانية  القاعدة  اإلــى  نعود  وحتى 
ال�صحيحة، البد اأن نعود اإلى الم�صدرين الرئي�صيين: الكتاب وال�صنة، فاإن االإعجاز العلمي 
اإلهيًا يعرفه الب�صر عندما  اآية تحمل علمًا  في القراآن يحمل الر�صالة االإلهية للب�صرية، فكل 

يرتقون في �صلم العلوم والمعارف.
وهذه االآيات هي التي ن�صتطيع اأن نخاطب بها العقول التي تحترم وتبجل العلم والعقل. ويجب 
علينا اأن ن�صلك هذا الطريق كمادة علمية اإيمانية يقبلها العقالء، فيتعرفون منها على عظمة 
هذا الدين وعظمة هذا الخالق االأوحد لهذا الكون ـ �صبحانه وتعالى ـ وي�صتطيعون اأن يتعرفوا 
وبالتالي  الحياة  جوانب  كل  في  الربانية  والنظم  القوانين  على  وال�صنة  الكتاب  خالل  من 
بها كعالج  التي جاء  العملية  والحلول  وت�صريعاته  اأحكامه  في  الرباني  العدل  يتعرفون على 
لم�صكالت المجتمع االإن�صاني عمومًا في �صكل اآيات تتلى وتوجيهات ربانية الإنقاذ الب�صرية من 
ال�صرور المحيطة بها. وبذلك يتم تح�صين العقل الم�صلم من االختراق الثقافي واال�صتالب 
الفكري في مجال القيم والمبادئ واالأ�صول العقدية الثابتة التي ال غنى عنها في مواجهة 
واأمنها  وهويتها  ا�صتقاللها  لالأمة  نحفظ  التحتية حتى  الُبنى  وتدمير  الذات  تذويب  خطط 

وقوتها. فاهلل خير حافظًا وهو اأرحم الراحمين.

بقلم: د. فاطمة نصيف
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اإن للمراأة طبيعة خا�صة فطرها اهلل عليها ولهذه الطبيعة مكنوناتها 
المتعلق  الجزء  في  وخ�صو�صا  الرجل  عن  تميزها  التي  الخا�صة 
باأحكام العبادات من طهارة و�صالة والمراأة الم�صلمة حري�صة على 
توخي الدقة في معرفة الحالل واجتناب ما نهى اهلل عنه وانطالقا 
في  العلمي  لالإعجاز  العالمية  بالهيئة  الن�صائي  الق�صم  ر�صالة  من 
تو�صيح ال�صورة كاملة وامتثاال الأمر الحق عز وجل: {َفا�ْساأَلُو� �أَْهَل 
للدكتورة  �صدر  وقد   .)43 )النحل:  تَْعَلُموَن}  ال  ُكنُتْم  �إن  ْكِر  �لذِّ
العالمية  بالهيئة  الن�صائية  اللجنة  رئي�ض  ن�صيف  عمر  فاطمة 

لالإعجاز العلمي كتابا يجيب عما يهم المراأة في هذا المو�صوع. 
التعريف العلمي:

هي اإفرازات نقية ال رائحة لها تظهر في غير اأوقات الحي�ض وتتغير 
كميتها من وقت الآخر، كما يتراوح لونها بين ال�صفاف واالأبي�ض ولها 
م�صببات عديدة الطبيعية منها والمر�صية وم�صدر هذه االإفرازات 

هي جدار المهبل ومهمتها منع جفاف القناة المهبلية.
التعريف الفقهي:

يقول:  ـ حيث  ـ يرحمه اهلل  النووي  االإمام  بتعريف  الفقهاء  عرفها 
)رطوبة فرج المراأة هي ماء اأبي�ض متردد بين المذي والعرق يخرج 

من باطن الفرج اأي من الفرج الداخلي(. 
آراء الفقهاء بين االتفاق واالختالف:

اإن  ال�صبيلين  من  خرج  بما  الو�صوء  انتقا�ض  على  الفقهاء  اتفق 
كان معتادا واختلفوا فيما يخرج نادرا وقد اأ�صارت كتب الفقه اإلى 
ال�صبيلين على �صربين معتاد كالبول  اأن الخارج من  ذلك وجملته 
الو�صوء  ينق�ض  فهذا  والــريــح  والـــودي  والــمــذي  والمنى  والغائط 
اإجماعا واختلفوا في مخرج الولد من قبل المراأة هل هو من ال�صبيل 
الثاني اأم ال؟ فقد راأى جمهور الفقهاء اأن مخرج الولد من ال�صبيل 
مخرج  بهما  يق�صد  اإنما  ال�صبيلين  اأن  االآخر  الفريق  ويرى  الثاني 
غير  فهو  ال�صبيلين  غير  ثالث  مخرج  المهبل  واإن  والبول  الغائط 

مت�صل بهذين الم�صدرين بل منف�صل عنهما تمامًا. 
العلمية  بالتالي فهو بعيد عن النجا�صة. وهذا يتفق مع الحقيقة  و 
الت�صريحية ومما يوؤيد ذلك اأن الرحم ال يكون نج�صا اإال في حاالت 
معينة كالحي�ض والنفا�ض اأما بقية االأوقات فهو طاهر بن�ض القراآن 
ولذلك حرم اهلل الجماع في حالة الحي�ض قال تعالى: {َويَ�ْساأَلُونََك 
َوال  �لَمِحي�ِس  ِفى  �لنِّ�َساَء  َفاْعَتِزلُو�  �أًَذى  ُهَو  ُقْل  �لَمِحي�ِس  َعِن 
 {ُ �أََمَرُكُم �للَّ َفاأْتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث  ْرَن  تََطهَّ َفاإَذ�  يَْطُهْرَن  تَْقَربُوُهنَّ َحتَّى 
)البقرة: 222(، يوؤيد القول بطهارة الرحم وما يت�صل به اأن ال�صارع 
حرم اإتيان الزوجة في دبرها مخرج الغائط الأنه �صبيل نج�ض وذلك 
اأتى  )مــن   : قــال  الباب  هــذا  في  �صريحة  �صحيحة  باأحاديث 

حائ�صا اأو امراأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد(. ويت�صح 
بذلك اأن الفرق بين المهبل مخرج الولد وال�صبيلين كبير ووا�صح.

حكم الفقهاء على هذه السوائل:
الفريق االأول: من قال بنجا�صتها واأدلتهم القيا�ض على الخارج من 
ال�صبيلين اإذ رطوبة الفرج رطوبة خارجة من ال�صبيلين وكل ما خرج 
من ال�صبيلين من الرطوبات فهو نج�ض الأنه متولد في محل نج�ض، 

)وهذا قول مردود الأن المهبل مخرج ثالث غير ال�صبيلين(.
الفريق الثاني: من قال بطهارتها وقا�صوا هذه الرطوبة على �صائر 
اأولى من  المعتادة كالعرق واللعاب والمخاط وهي  البدن  رطوبات 
قيا�صها علي لبول والغائط ونحوهما وما يوؤيد قول الفريق الثاني اإن 
هذه ال�صوائل مما عمت به البلوى بين الن�صاء فلو كانت نج�صة لبينها 
ر�صول اهلل  ومعلوم اأن رطوبة الفرج ال يمكن التحكم في نزولها 
م�صقة  لها  �صببت  تحا�صيها  المراأة  حاولت  واإن  منها  االحتراز  وال 
وما كان �صاأنه كذلك فاإنه يحكم بطهارته تي�صيرا على العباد لقوله 

يِن ِمْن َحَرٍج} )الحج: 78(. تعالى: {َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي �لدِّ
خالصة القول:

المتعذر  من  يجعل  للمراأة  التنا�صلية  االأع�صاء  تركيب  طبيعة  اإن 
الحالة   بمعرفة  اإال  المهبل  من  الخارجة  ال�صوائل  بين  التفريق 
الم�صاحبة لها عك�ض الرجل فاإنه ال اإ�صكال عنده الأن المنى يخرج 
و�صعنا  اإذا  فاإننا  لذا  مت�صب�صبًا.  منه   يخرج  والمذي  متدفقا  منه 
قاعدة مراعاة الحالة الم�صاحبة لنزول ال�صائل ي�صبح الحكم عليه 
�صهاًل. فاإذا نزل منه �صائل عند ا�صتداد ال�صهوة وبلوغها غايتها اأو 
الحديث عندما  الذي ن�ض عليه  الماء  يكون هذا هو  الجماع  عند 
�صاألت اأم �صلمه الر�صول: هل على المراأة غ�صل اإذا احتلمت ؟فقال 

: )نعم اإذا راأت الماء(.
واإذا نزل منها �صائل عند المداعبة اأو اأي اإثارة جن�صية يطلق عليه 
منها  نزلت  اإذا  اأمــا  الو�صوء.  ينق�ض  وخــروجــه  نج�ض  وهــو  مــذي 
�صوائل في الحاالت العادية اأثناء النهار اأو الليل عند اأدائها اأعمالها 
وال�صالة  وال�صعي  كالطواف  العبادات  اأداء  عند  اأو  مثال  المعتادة 

فهي طاهرة ولعدم اقترانها بمثيرات.
ينق�ض  ال  وخروجها  طاهرة  الطبيعية  ال�صوائل  اإن  والخال�صة: 
اإذا  اإال  الثياب  اأو  البدن  اأ�صابها من  ما  تطهير  توجب  وال  الو�صوء 

كان من باب النظافة ال�صخ�صية.

دعاء أحمد بهاء الدين

فقه المرأة بين العلم والدين
اإلفرازات الطبيعية بين الطهارة.. والنجاسة



اإلعجاز العلمي    العدد التاسع والعشرين  .  صفر  1429هـ
48

من نعمة اهلل علينا اأن النبي  لم يدع خيرًا اإال ودلنا عليه، 
�صواء كان في اأمور ديننا اأو دنيانا، وكلما تاأملنا في �صنة نبينا 

  وجدنا دررًا وكنوزًا تحتاج اإلى ا�صتخراج واإبراز وبيان.
مو�صوع  في  العلمي  االإعــجــاز  من  جانبًا  نبرز  هنا  نحن  وهــا 

تحتاجه كل اأنثى اأال وهو الطهارة من الحي�ض.
الذي ذكره م�صلم في �صحيحه  الر�صول   وهذا في حديث 
النبي   �صاألت  اأ�صماء  اأن  ـ  عنها  اهلل  ر�صي  ـ  عائ�صة  عن 
و�صدرتها  ماءها  اإحداكن  )تاأخذ  فقال:  المحي�ض؟  غ�صل  عن 
دلكًا  فتدلكه  راأ�صها  على  ت�صب  ثم  الطهور،  فتح�صن  فتطهر 
�صديدًا حتى تبلغ �صوؤون راأ�صها، ثم ت�صب عليها الماء، ثم تاأخذ 
فر�صة مم�صكة فتطهر بها(،  فقالت اأ�صماء: كيف اأتطهر بها? 
)كاأنها  عائ�صة:  فقالت  بها(،  تطهرين  اهلل  )�صبحان  فقال: 

تخفي ذلك(: تتبعين اأثر الدم.. 

�صديق  اآمنة  الدكتورة  مع  الخا�ض  الحديث  هذا  للبينة  كان  وقد 
للبنات بجدة، والتي قامت ببحث  التربية  االأ�صتاذ الم�صاعد بكلية 
ما  كل  فيه  وبينت  حيوي،  كم�صاد  الم�صك  ا�صتخدام  عن  مف�صل 
وعن  واأنوعه،  وا�صتخداماته  ا�صتخراجه  وطريقة  بالم�صك  يتعلق 
اأجود اأنواع الم�صك قالت: اأح�صن اأنواع الم�صك هو الوارد من ال�صين 
اأو التبت ويليه من اآ�صام اأو النيبال واأقلها موردًا من �صيبيريا، اأما 
اأو�صاف الم�صك فيكون في �صكل بودرة مائلة لالحمرار وهذا  عن 
�صائل  �صكل  في  يكون  اأو  الغزال،  ــ  بطن  ــ  �صرة  من  ي�صتخرج  ما 
اأما ما يوجد حاليًا في االأ�صواق  كثيف بني اللون له رائحة نفاذة، 
اأو المكعبات فكل هذه مواد كيميائية عطرية  من الم�صك االأبي�ض 
للتطيب  ا�صتعماله  يمكن  ولكن  الطهارة،  بمو�صوع  لها عالقة  لي�ض 
ومن ذلك يت�صح اأن الم�صك ي�صتعمل من جهتين: في الطيب؛ وقد 
ثبت في �صحيح م�صلم عن اأبي �صعيد الخدري ـ ر�صي اهلل عنه ـ  عن 
ا�صتعماالته  له  اأن  كما  الم�صك(،  الطيب  )اأطيب  قال:  النبي  
كم�صاد  الم�صك  في�صتعمل  مو�صوعنا،  اأ�صا�ض  هي  والتي  الدوائية 
حيوي للفطريات والخمائر الم�صببة لبع�ض االأمرا�ض في االإن�صان 

اأو الحيوان والنبات.
ا�صتخدام  يرتبط  فقالت:  للباحثة  البينة  توجهت  هنا  ومن 
التطهير  فــي  ال�صتخدامه  النبوي  بالتوجيه  الم�صك 
هذا  مــن  فيت�صح  مم�صكه(  )فر�صه  الحي�ض  بعد 
الر�صول  قــول  في  العلمي  االإعــجــاز  مــدى  الحديث 
 با�صتخدام الم�صك بعد الحي�ض، حيث ات�صح 
اأعدادها  تكثر  الممر�صة  المجهريه  االأحياء  اأن 
الدرا�صة  هــذه  اأظــهــرت  ــد  وق الحي�ض  فــتــرة  فــي 
الميكروبات  هذه  على  الق�صاء  في  الم�صك  تاأثير 
كبيرة،  لدرجة  اإيجابية  النتيجة  وكانت  الممر�صة 
ويكمن االإعجاز العلمي في بيان اإمكانية تواجد االأحياء 
الدقيقة وتعاي�صها على ج�صم االإن�صان حيث يعتبر مح�صن 
: )تطهري بها( اأي داللة  منا�صب له ويت�صح ذلك من قوله 
على وجود ما يلزم التطهر منه وهذا ما اأثبته العلم الحديث في علم 

االأحياء المجهريه من وجود اأحياء مجهريه على ج�صم االإن�صان.

وفاق حكمي

فعالية المسك
في القضاء على الفطريات..

قارئتي . . وبينة اإلعجاز
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مراد  �صميحة  د.  مع  اآخر  حديث  للبينة  كان  المو�صوع  نف�ض  وفي 
ا�صت�صاري ن�صاء وتوليد، والتي قامت ببحث في هذا المجال، حيث 
اأ�صافت اأنه بعد اأخذ م�صحة من التهابات مهبلية، واإجراء التجارب 
عليها با�صتخدام الم�صك المعقم طبيًا وكانت النتائج مبهرة حيث 

ق�صى على جميع الفطريات والخمائر. 
قالت:  العلمية  الكنوز  هذه  لمثل  التوجيه  في  الطبيبات  دور  وعن 
)على الطبيبات توجيه مري�صاتهن ال�صتخدام الم�صك حيث يعمل 

كم�صاد حيوي وقائي، وعالجي في بع�ض الحاالت(. 
البينة  قامت  للطهارة  الم�صتخدم  الم�صك  باأ�صعار  يتعلق  وفيما 
تتراوح  االأ�صعار  فوجدته  واالأع�صاب،  العطارة  محالت  على  بجولة 

بين  30 ـ 60 ريال، اأما م�صك الغزال الطبيعي فيتراوح بين 200 ـ 
300 ريال للغرام، اأو يباع ب�صرته ح�صب وزنها، ودهنه يتراوح بين 
الم�صك  تخزين  طريقة  وعن  الواحدة.  للتولة  ريال   2000 ـ   1200
اأفادوا باأهمية حفظه في درجة حرارة منخف�صة بعيدًا عن الرطوبة 
وال�صم�ض. اإذن.. فتوجيه الر�صول  في التطهر من دم الحي�ض 
لهو داللة على اأن الدم يعتبر مح�صن منا�صب لنمو معظم الكائنات 

الحية الدقيقة الممر�صة وهذا ما اأثبته الطب الحديث.
وفي هذا المجال كان لهيئة االإعجاز دورها بتوفير الم�صك النقي 
التعريف  مع  المبيعات  بق�صم  للزائرات  اإ�صراف طبي  تحت  المعد 

بفوائده االإعجاز العلمي فيه.

بال�صفاء..!  له  ندعو  اأن  واعتدنا  اإال  نزوره  اأو  نعوده  ما من مري�ض 
ولكن باأي عمق نقولها للمري�ض وهل نقولها متيقنين من االإجابة.. 

وما مدى تاأثير دعاءنا على حالة المري�ض؟ 
هذا ما حاول معرفته د. �صياء الحاج ح�صين )دكتوراه روماتيزم من 
بريطانيا وع�صو الجمعية البريطانية الآالم الظهر واالإبر ال�صينية 
وع�صو الجمعية االأمريكية والجمعية الدولية للعالج بالليزر( وذلك 
من خالل درا�صة بحثية جمع فيها بين الطب الحديث والطب النبوي 
بهدف معرفة مدى فعالية الليزر مع الدعاء لعالج اآالم الظهر..!؟ 

الم�صاكل  اأكثر  من  تعتبر  الظهر  اآالم  بان  الحاج  �صياء  د.   اأفــاد 
نزالت  بعد  الثانية  المرتبة  في  وياأتي  النا�ض  بين  �صيوعًا  ال�صحية 
اأكثر من 80% من  تبين  فلقد  االأطباء..  على  للتردد  ك�صبب  البرد 
�صكان المعمورة عانوا اأو يعانوا من نوبة حادة من اآالم اأ�صفل الظهر 
في فترة ما من حياتهم، ونظرًا لبع�ض التاأثيرات الجانبية لالأدوية 
وتركيز كثير من االأطباء على النواحي الج�صدية دون االأخذ بعين 
الطب  ال�صتعمال  دعــوات  ظهرت  فقد  الروحية  الناحية  االعتبار 
والعالج  والليزر  ال�صينية  واالإبــر  بال�صغط  العالج  مثل  المكمل 
الج�صدي الروحي مثل التاأمل والدعاء لالآخرين بال�صفاء ومن هذا 
النبوي  والطب  الحديث  الطب  بين  درا�صتي  في  جمعت  المنطلق 
بهدف معرفة مدى فعالية الليزر مع الدعاء لعالج اآالم الظهر..!؟ 

اإلى   30 بين  اأعمارهم  )تــتــراوح  مري�ض   40 الدرا�صة  وت�صمنت 
وتم  �صهور   3 من  الأكثر  بالظهر  مزمن  باألم  م�صابون  �صنة(   65
اأ�صعة  لهم  ا�صتعمل  اأحدهما  اإلى مجموعتين مت�صاويتين  تق�صيمهم 
الليزر الخفيفة فقط في مناطق االإبر ال�صينية )40 نقطة موزعة 

)اأ�صاأل  اإ�صافة دعاء  تم  والثانية  الج�صم(  في  في مناطق مختلفة 
اهلل العظيم رب العر�ض العظيم اأن ي�صفيك( �صبع مرات في نف�ض 
المر�صى  �صماع  بــدون  ـ  الليزر  ا�صتعمال  اأثناء  ال�صابقة  المناطق 
لتجنب  اأدعية  على  تحتوى  الدرا�صة  باأن  معرفتهم  وبدون  للدعاء 
قدرة  ومــدى  االألــم  �صدة  درجــة  تقييم  تم  وقد  ـ  االإيحائي  التاأثير 
العالج مبا�صرة، ثم  ال�صخ�ض على االنحناء )الركوع( وذلك بعد 
بعد 4 اأ�صابيع، وكذلك بعد 8 اأ�صابيع ثم بعد 12 اأ�صبوع وحتى بعد 6 
اأ�صهر.. فجاءت النتائج مذهلة!. تبين باأن معظم المجموعة التي 
ذكر معها الدعاء تح�صنت ب�صكل ملحوظ من الجل�صة االأولى للعالج 
التح�صن حتى  وا�صتمر  االألم ودرجة االنحناء  �صواء من جهة �صدة 
الليزر  معها  ا�صتعمل  والتي  الثانية  المجموعة  اأما  اأ�صهر..   6 بعد 
وا�صتمر  العالج  بعد  مبا�صرة  طفيف  ب�صكل  تح�صنت  فقد  فقط 
اأن عاد االألم مرة  التح�صن في االأ�صابيع التالية للعالج ثم ما لبث 

اأخرى بعد �صهرين.. 
الدعاء عند مري�صك  باالإكثار من  االإعجاز(  ولهذا تدعوك )بينة 
�صواء اأكان زوجك اأو اأحد اأبنائك اأو من ذوي القربى اأو ...اإلخ، مع 
نتائج طيبة  ـ  باإذن اهلل  ـ  بنف�صك   و�صت�صهدين  االإجابة  التيقن من 
فال ينبغي اأن نقنط من رحمة اهلل واإن ا�صتع�صى المر�ض اأو ا�صتد 
االألم.. فما علينا اإال اأن ن�صاأل اهلل العظيم رب العر�ض العظيم اأن 

ي�صفي مري�صنا..     

طبيب يقدم طريقة جديدة لعالج آالم الظهر
باستعمال األدعية مع الليزر بديالً 

عن اإلبر الصينية! 
اللجنة النسائية

قارئتي . . وبينة اإلعجاز



قال تعالى: )وينزل عليكم من ال�صماء ماء ليطهركم به( )االأنفال: 
11(، وورد في ال�صنة اأن النبي  اأو�صى اأن�ض بن مالك بالمحافظة 
على الو�صوء فقال له : )يا بني اإن ا�صتطعت اأال تزال على طهارة 
ال�صهادة( رواه  اأعطي  اأتاه الموت وهو على و�صوء  فاأفعل فاإنه من 

الترمذي.  كنز العمال 29319 حديث 26066 
فكثيرا من االأمرا�ض تحدث ب�صبب عطل في اأحد م�صارات الطاقة 
هذه  ين�صط  االأع�صاء  هذه  بع�ض  وتدليك  االإن�صان،  ج�صم  داخــل 
اللجوء  الم�صارات وي�صححها ويعالج العطب الذي حدث بها دون 
تدليك  وهي  االنعكا�صية  بالمعالجة  ي�صمى  العالج  وهذا  لمخت�ض، 
حيث  معينة  بطريقة  واالأذنين  واليدين  القدمين  في  معينة  نقاط 
مجاالت  م�صاهدة  الحديث   الكرلياني  الت�صوير  خالل  من  ات�صح 
كان  اإذا  ت�صعف  التي  االنعكا�صات  مناطق  حول  الموجودة  الطاقة 

هناك عدم توازن في المنطقة المتعلقة بهذه النقاط االنعكا�صية.
ثم وجدوا اأن مجاالت الطاقة هذه تزداد قوتها بعد التدليك وذلك 
بلورات  وتتك�صر  الدماغ،  من  الطبيعية  المورفينات  اإفــراز  ب�صبب 
الكال�صيوم التي توجد في القدمين حيث وجود 7200 نهاية ع�صبية 
في القدمين تت�صل بباقي اأجزاء الج�صم  من خالل الحبل ال�صوكي 
والدماغ وثبت من خالل الت�صوير اأن هذه المجاالت للطاقة تزداد 

بكثرة بعد العبادات فوجد اأن:
واللمفاوية  الــدمــويــة  الــــدورة  تن�صط  الــنــقــاط  هــذه  تدليك   
فيتخل�ض الج�صم من المواد ال�صامة وال�صارة، فبعد يوم عمل 

�صاق ي�صتعيد الج�صم حيويته.
االأندروفين  مادة  اإفراز  في  يت�صبب  والقدمين  اليدين  تدليك   
التي  الداخلية  الطبيعية  الآالم  الم�صكنة  المورفين  مادة  وهي 

ت�صعر االإن�صان باال�صترخاء وتخل�صه من التوتر.
تدليك الكوع ين�صط الجهاز المناعي.  

تخليل ما بين اأ�صابع اليدين والقدمين يخفف اآالم ال�صداع.   
وحول هذه الحقيقة العلمية كان هذا الحوار مع رئي�ض االأخ�صائيين 
في العالج الطبيعي بم�صت�صفى الملك في�صل التخ�ص�صي   د. اإيهاب 
اأمين والذي اأ�صار اإلى اأن اأكثر المناطق التي تعيد لالإن�صان حيويته 
وطاقته عند التدليك هي اليدين والقدمين م�صداقا للقول الماأثور 
القديم  الطب  هو  وهــذا  القدمين(  من  تبداأ  الج�صم  راحــة  )اأن 
تمثيل  عن  عبارة  وهو  �صيات�صو  با�صم  حديثا  اكت�صافه  اأعيد  والذي 

بع�ض هذه  بتدليك  اأنه  فوجد  القدم   في  الج�صم  الأجــزاء  خريطة 
المناطق ت�صاعد في حل كثير من الم�صكالت ال�صحية في الج�صم، 
كما اأ�صار اإلى اأن اأماكن الو�صوء معر�صة دائما للملوثات فتنظيف 
هذه االأماكن ب�صفة م�صتمرة ي�صاعد على التخل�ض من بقايا خاليا 
تدليك هذه  اأن  كما  با�صتمرار.  للتغيير  تحتاج  والتي  الميت  الجلد 
الدورة  جريان  ت�صهيل  على  وي�صاعد  التوتر  من  يخل�ض  االأماكن 
الهي�صتامين  ت�صمى  مادة  الجلد  يفرز  االحتكاك  فبمجرد  الدموية 
الدم  جريان  فت�صهل  الدموية  االأوعية  بتو�صعة  بدورها  تقوم  والتي 
والذي بدوره ي�صهل عملية التمثيل الغذائي في االأن�صجة التي تحمل 
االأك�صجين والمواد الغذائية ويتخل�ض الج�صم من المواد ال�صارة.  

وب�صوؤال االأخ�صائي ها�صم العطا�ض المتخ�ص�ض في العالج الطبيعي 
والذي يجري بحثا عن االإعجاز في الو�صوء وال�صالة والت�صبيح من 
الناحية الفيزيائية لع�صالت الج�صم  عن تغيير نف�صية االإن�صان بعد 
الو�صوء اإلى حالة توازن في الطاقة اأ�صار اإلى اأن الماء هو االأ�صرع 
في ا�صتقبال الطاقة االإيجابية وذلك بذكر الدعاء قبل الو�صوء اأو 
الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم: )ال و�صوء  الت�صمية م�صداقا لقول 
الطاقات  توازن  يكتمل  فبالو�صوء  عليه(.  اهلل  ا�صم  يذكر  لم  لمن 
بالراحة،  االإن�صان  في�صعر  االإيجابية  الطاقة  وتزيد  الج�صم  في 
وهذه الطاقة تكون هالة حول االإن�صان مما تمنع التاأثيرات ال�صلبية 
اأ�صرار  من  وتخفف  ـ   مثال  مجاور  �صخ�ض  كغ�صب  ـ  الخارجية 
ن�صبة  وتزيد  الحديثة،  االأجهزة  من  الكهرومغناطي�صية  الموجات 
الم�صلين  من  تنتقل  حيث  الجماعة  �صالة  في  االإيجابية  الطاقة 

المتو�صئين المتال�صقين ببع�ض. 
وعلق  االأخ�صائي. اإيهاب اأمين على اأن زيادة الدورة الدموية  بعد 
الو�صوء يزيد من تقوية الجهاز المناعي في الج�صم  حيث يحمل 
معه مكونات الدم ومنها كريات الدم  البي�صاء وهي الم�صوؤولة عن 
المناعة ومحاربة الجراثيم. ونوه االأخ�صائي ها�صم العطا�ض على 
نقاط ال�صاكرة والتي تكون عند كل اإن�صان في اأعلى الراأ�ض والجبهة 
النقاط جميعها  توازن هذه  اإعادة  والمعدة عل  والقلب  والحنجرة 
الذي  الماء  فتمت�ض  االإن�صان  لب�صرة  بالن�صبة  اأمــا  الو�صوء،  بعد 

يحتوي على الطاقة االإيجابية فقط ويتقبلها.
بت�صرف من كتاب ع�صرون ب�صارة نبوية لعالج االأمرا�ض الم�صتع�صية. �ض42 �صهاب 
البدري ي�ض الطبعة االأولى 1424هـ النا�صر مكتبة منهاج النبوة
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أحدث الدراسات العلمية
إذا أردت أن تجدد طاقتك.. عليك بالوضوء 

فتون سندي

قارئتي . . وبينة اإلعجاز
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سلسلة من الزيارات والمحاضرات واإلصدارات
إلطالع المجتمع على كل ما هو جديد 

في مجال اإلعجاز العلمي
نوال رضوان

الملتقيات  من  العديد  في  بجدة  الن�صائية  اللجنة  �صاركت 
والمعار�ض منذ بداية العام، فقد كان لها الح�صور االأبرز في 
معر�ض الكتاب بالقنفذة �صمن فعاليات المنتدى االأول للعلوم 

والريا�صيات بالمنطقة.
الثاني  االت�صاالت  معر�ض  في  الن�صائية  اللجنة  �صاركت  كما 
)كومتيك( 2008 في مركز جدة الدولي للمعار�ض والموؤتمرات 
االأثر  له  كان  مما  م�صتقل،  بجناح  متتالية  اأيــام   5 مدى  على 
الوا�صح في التعرف على اللجنة واأهدافها ومنجزاتها، واقتناء 
العديد من مبيعات اللجنة وان�صمام نخبة كبيرة من الزائرات 
في ع�صوية اللجنة، وعلى ال�صعيد الم�صغر كان ح�صور اللجنة 
بارزًا في العديد من الن�صاطات التعليمية والدعوية منها اللقاء 
بيدي  �صنع  نايك، معر�ض  زاكر  العالمي  الداعية  مع  المفتوح 
مهرجان  يومين،  لمدة  العزيز  عبد  الملك  جامعة  في  المقام 
اأيتامنا التابع لجمعية اأيتام الطائف لمدة 3 اأيام متتالية، بازار 
ال�صجرة  اأ�صبوع  معر�ض  االأولــى،  الخيرية  الن�صائية  الجمعية 

التابع الأمانة مدينة جدة. 
الداخلية  المعار�ض  ورعــايــة  دعــم  فــي  اللجنة  �صاركت  كما 
دار  بمدر�صة  العلمي  االإعجاز  )معر�ض  والكليات  للمدار�ض 
الزهراء( وتنظيم محا�صرة لالأ�صتاذة اآمنة �صديق و)معر�ض 

االإعجاز العلمي بجامعة الملك عبد العزيز(.

من  العديد  الن�صائية  اللجنة  اأقامت  الداخلي  ال�صعيد  وعلى 
المحا�صرات االأ�صبوعية المتنوعة منها )االإعجاز االجتماعي( 
الدكتورة   قدمتها  العام(  نهاية  مع  و)وقفة  المطوع  د.جا�صم 
في  اأبوالح�صن  علي  د.  تــنــاول  حين  فــي  ــادحــدح،  ب خديجة 
فطاني   �صالح  االأ�صتاذ  اأمــا  النقطة(.  )تحريك  محا�صرته 
فتحدث عن )الجديد في علم الفلك( هذا وتطرقت االأ�صتاذة 
النف�صي(  لـ)اال�صتقرار  محا�صرتها  في  اأبوظريفة  فاطمة 
واالأ�صتاذة  نبيلة يعقوب بمحا�صرتها )�صدان يا اأختاه( واأي�صا 
االأم( في حين  واالأهم في حياة  اإيمان رفه )المهم  االأ�صتاذة 
)اأ�صرار  عن:  العتيبي  م�صاري  للـدكتور  بمحا�صرة  اختتمت 
طنطاوي  بيان  لالأ�صتاذ  ومحا�صرة  االأراك(  عــود  م�صواك 

)خواطر قراآنية(. 
والجامعات    المدار�ض  من  رحــالت  اللجنة  ا�صت�صافت  كما 
منها مدر�صة المتو�صطة ال�صتون والثالثة والثالثون  والمدر�صة 
ال�صابعة والثمانون االبتدائية  ومدر�صة دار المحبة ودار الزهراء 
ودار الهدى ومدار�ض حديقة االأطفال  ومن الجمعيات جمعية 
ال�صقائق االجتماعية واختتمت برنامجها التوعوي با�صت�صافة 

اإدارة تعليم بب�صة وجامعة الملك عبدالعزيز.
طباعة  في  العلمي  باالإعجاز  الن�صائية  اللجنة  واأ�صهمت  هذا 
اأكثر من 5 اآالف ن�صخة من كتاب )التدري�ض الجامعي(.. وهي 

جهود ت�صب في خدمة كتاب اهلل و�صنة ر�صوله.

تكريم خريجات اللغة العربية لغير الناطقين بها 
كرمت د. فاطمة عمر ن�صيف اأول دفعة من خريجات مركز جدة للغة العربية لغير الناطقين بها وهذا ن�صاط ا�صتحدث �صمن 
اأن�صطة اللجنة الن�صائية بجدة برئا�صة االأ�صتاذة �صمية ق�صا�ض وهدفه خدمة ال�صيدات الغربيات عن البيئة العربية والالتي 
بتقييم  اأوال  يقوم  البرنامج  وهذا  اللغة  تعلم  العربية عن طريق  البيئة  مع  واالن�صجام  التالوؤم  اإلى  للو�صول  و�صيلة  يبحثن عن 
المنت�صبات الجدد عن طريق عمل اختبار تحديد م�صتوى لفرز الدار�صات اإلى م�صتوياتهن المالئمة لهن وخالل هذه الدرا�صة 

يح�صرن محا�صرة كل �صهر عن االإعجاز العلمي. 

قارئتي . . وبينة اإلعجاز
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الياأ�ض  ل�صن  المبّكر  والو�صول  ال�صهرية  الــدورة  ا�صطرابات 
واالإ�صابة به�صا�صة العظام واأمرا�ض القلب وزيادة ن�صبة االإ�صابة 
ب�صرطان الثدي م�صكالت ت�صيب المراأة المدخنة مقارنة بغير 
المدخنة، ولكن كيف يتم ذلك؟ اإن العامل الم�صترك بين كل 
هذه الحاالت هو النق�ض الغير طبيعي لم�صتوى هرمون االأنوثة 

)اال�صتروجين( في الدم والذي ي�صببه التدخين.
Anti- اال�ــصــتــروجــيــن  عمل  كــابــح  بــاأنــه  ي�صنف  فالتدخين 
Estrogenic Effect حيث يوؤثر �صلبا التدخين على العمليات 

اإلى جملة  يودى  مما  الكبد  في  اال�صتروجين  لهرمون  الحيوية 
زيادة طرده  اأو  فعال  غير  ا�صتروجين  تخليق  مثل  النتائج  من 
اال�صتروجين،  مع  المرتبط  البروتين  ــادة  زي اأو  الج�صم  من 
والمح�صلة النهائية لكل هذا هو نق�ض في م�صتوى اال�صتروجين 
هرمون  م�صتوى  فح�ض  كــان  لو  حتى  ــه  واأن ــدم،  ال في  الفعال 
اأنه طبيعي  اإال  المدخنة كان طبيعيا،  المراأة  اال�صتروجين في 
من حيث الكمية ولي�ض طبيعي من حيث الوظيفة. ينتج عن هذا 
كله خلل في العديد من اأع�صاء ووظائف ج�صم المراأة المعتمدة 
على هرمون اال�صتروجين في ت�صيير وظائفها وحيويتها ب�صكل 

طبيعي وينتج عنه مثال:
1.	��سطر�بات	�لعادة	�ل�سهرية

تعاني المراأة المدخنة مقارنة بغير المدخنة من ا�صطرابات 
عديدة في الدورة ال�صهرية مثل عدم انتظام الدورة اأو تاأخرها 
اأو زيادة في فترة نزول دم الحي�ض وت�صبه هذه اال�صطرابات 
اإلى حد ما حال الدورة ال�صهرية في البنت ال�صغيرة الحديثة 
البلوغ وتكون عادة هذه الدورة غير م�صحوبة بنزول البوي�صات 

  Anovulation Cycle

2.	�لو�سول	�ملبّكر	ل�سن	�لياأ�ض
اأثبتت العديد من الدرا�صات اأن الن�صاء المدخنات ي�صلن اإلى 
�صن الياأ�ض وهو ال�صن الذي تنقطع فيه الدورة ال�صهرية تماما 
ال�صبب  وياأتي  المدخنات  غير  بالن�صاء  مقارنة  اأقل  عمر  في 

على  المبا�صر  وغير  المبا�صر  التدخين  تاأثير  اإلــى  ذلــك  في 
واأي�صا  للمباي�ض،  المحفزة  والهرمونات  الجن�صية  الهرمونات 

على المباي�ض نف�صها. 

3.	عظام	�ملدخنان	�قل	�سالبة	
مقارنه  المدخنات  الن�صاء  في  العظام  و�صالبة  كثافة  تقل 
ه�صا�صة  بمر�ض  اإ�صابتهن  ذلك  عن  وينتج  المدخنات  بغير 
فعالية  على  التدخين  لتاأثير  ذلك  في  ال�صبب  ويعود  العظام 
هرمون اال�صتروجين حيث يعتبر هذا الهرمون من الهرمونات 
ال�صرورية للحفاظ على �صحة العظام. علما باأن التدخين اأي�صا 
يعرقل فعالية هرمون اال�صتروجين اإذا اأعطي لغر�ض الوقاية اأو 
على  التدخين  يعمل  حيث  العظام  ه�صا�صة  مر�ض  من  العالج 
من  طــرده  زيــادة  ب�صبب  العالج  هــذا  من  اال�صتجابة  �صعف 

الج�صم عبر الكبد. 

4.	�سرطان	�لثدي
ب�صرطان  االإ�صابة  على  الم�صاعدة  العوامل  اأحــد  التدخين 
الثدي، عالقة اأثبتتها العديد من الدرا�صات العلمية حيث تبين 
اأن ن�صبة االإ�صابة ب�صرطان الثدي ت�صل اإلى 60% عند الن�صاء 

المدخنات مقارنة بغير المدخنات. 

5.	�أمر��ض	�لقلب	
تقل اأمرا�ض القلب عند الن�صاء مقارنة بالرجال ب�صبب عوامل 
)اال�صتروجين(  االأنــوثــة  هرمون  تاأثير  �صمنها  من  عديدة 
يف�صد  التدخين  ولكن  الدموية.  واالأوعية  القلب  على  الحميد 
هذا التاأثير االإيجابي لهرمون اال�صتروجين وذلك ب�صبب �صرر 
التدخين على فعالية عمل هذا الهرمون فتزداد ن�صبة االإ�صابة 

باأمرا�ض القلب عند المدخنات مقارنة بغير المدخنات. 

ينتج عنه عدد من المشكالت الصحية
التدخين يفسد عمل هرمون 

األنوثة )االستروجين(
د.جمال عبداهلل باصهي

برنامج مكافحة التدخين ــ وزارة الصحة

قارئتي . . وبينة اإلعجاز



علماء المستقبل
�آية	لنا	فنتفكر	فيها	)�إنما	يخ�سى	�هلل	من	 �سبحان	من	خلق	�ل�سماء	بغير	عمد	وجعلها	
عباده	�لعلماء(،	و�ل�سالة	و�ل�سالم	على	خير	من	�أر�سدنا	للعلم.	بد�أنا	في	�لعدد	�لما�سي	
هذ�	�لملحق	)علماء	�لم�ستقبل(	نرجو	من	ور�ئه	بناء	عقول	علمية	وقلوب	�إيمانية.	من	
وفوق	 تقنياً	 و�بتكار�ً	 علمياً	 �لقارئ	خبر�ً	 فيه	 ليجد	 �لملحق	 �نطلق	هذ�	 �لمنطلق	 هذ�	

ذلك	كله	ز�د�ً	�إيمانياً.
ي�صهد ملحق هذا العدد انطالق عدة زوايا تهم ال�صباب حيث �صيتم التركيز فيها على كل ما من 
�صاأنه �صناعة علماء الم�صتقبل في اأمتنا االإ�صالمية. على راأ�ض تلك الزوايا رحلة مع �صانع العلماء 
نبينا محمد �صلى اهلل عليه و�صلم. كما �صنتاأمل اإعجاز اآية عن اإحدى مخلوقات اهلل. وحتى ن�صنع 

علماء لم�صتقبل االأمة فاالأمل في القراءة، حيث ت�صتطرد مقالة في تغطية اأهمية القراءة.
ن�صتمتع في هذا العدد ما بداأنا به في العدد الما�صي من نوادر ت�صرفات علماء االأمة لنتعرف على 
حكمة الت�صرف في المواقف الع�صيبة، وذلك كي يرى علماء الم�صتقبل اأمثلة لبناء �صخ�صيتهم 

الحكيمة راجين اأن يقتب�صوا من تلك الحكم. 
اأما ق�صة هذا العدد فهي منهج تربية اأحد الحكام الأبنائه. 

ومن جهة اأخرى يواكب الملحق اآخر المخترعات واأبرز ما نتوقع روؤيته من ابتكارات في االأ�صواق 
لكنها في اإطار اهتمامات ال�صباب. 

واأخيرًا لم يغفل الملحق عن تخ�صي�ض م�صاحة لترويح النفو�ض ولكن ب�صرط ت�صغيل العقول وبناء 
المهارات. 

من اأهم ما يميز هذا الملحق اأنه من اإبداع االأقالم ال�صابة، فجميع الم�صاركات التي وردت كانت 
باأقالم ال�صباب وال�صابات. وبالتالي هذه دعوة لقراء )علماء الم�صتقبل( اأن يتخل�صوا من عقدة 
اأو  الخوف والخجل في�صاركوا بكتاباتهم في االأعداد القادمة للملحق �صمن المجاالت االإيمانية 
العلمية التي تحقق المتعة والفائدة، فلدينا برنامج طموح الأن يحتل ملحقكم م�صاحة اأكبر مما 

هو مخ�ص�ض لها االآن. 
ibolwi@gmail.com :ويمكنكم اإر�صال الم�صاركات على البريد االإلكتروني

ن�صاأل العليم التواب التوفيق والثواب. 
د. إبراهيم علوي

قارئتي . . وبينة اإلعجاز
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علماء المستقبل

لقاء مع 
عالم المستقبل

تذخر	بالدنا	�لإ�سالمية	بكو�در	مبدعة	وطاقات	
�أمتها	 �إجن������از�ت	 لتكتب	 ي�سجعها	 م��ن	 تنتظر	
)علماء	 ملحق	 ي�سعد	 �ل��ت��اري��خ.	 �سفحات	 على	
�مل�ستقبل(	�أن	ي�ست�سيف	يف	كل	عدد	�أحد	�أولئك	
بها	 ت��ذخ��ر	 �ل��ت��ي	 ب��امل��و�ه��ب	 منا	 �إمي��ان��اً	 �ل�سباب،	
للم�سي	قدماً،	ونوذجاً	 لهم	 بالدنا،	وت�سجيعاً	
)علماء	 من�سة	 يعتلو�	 ك��ي	 �جل��ي��ل	 لباقي	 ح��ي��اً	
�مل�ستقبل(...	تناقلت	�ل�سحف	هذ�	�لأ�سبوع	�لنباأ	

�لعلمي	�لتايل:

الملك  موؤ�ص�صة  ال�صعودية ممثلة في  العربية  المملكة  ح�صدت 
عبد العزيز ورجاله للموهبة واالإبداع )موهبة( جائزة المركز 
معر�ض  في  وال�صلوكية  االجتماعية  العلوم  ق�صم  في  الــرابــع 
�صاركت  دولــة   51 بين  من  الهند�صة(  و  للعلوم  الدولي  )اإنتل 
جورجيا  بوالية  اأتالنتا  مدينة  في  اأقيم  الــذي  المعر�ض  في 
ــ 11 جمادي االأولــى 1429 هـ  االأمريكية خالل الفترة من  6 
الدولي  اإنتل  ــ 16 مايو 2008. ويعد معر�ض  الموافق  من 11 

للعلوم والهند�صة (Intel ISEF) الوحيد 
الجامعية،  قبل  ما  للمرحلة  العالم  في 
للطالب،  الحياة  علوم  كل  يقدم  والــذي 
مليون  عــن  يــزيــد  مــا  عــام  كــل  ويتناف�ض 

طالب تتراوح �صفوفهم من ال�صف الثالث 
 500 نحو  في   ، الثانوي  الثالث  اإلــى  متو�صط 

المحلية  االإقليمية  العلوم  معار�ض  من  معر�ض 
من  اأكــثــر  خاللها  مــن  يتاأهل    (Intel ISEF) برعاية 

1500 طالب يمثلون نحو 50 دولة باالإ�صافة للواليات المتحدة 
في  دوالر  ماليين   3 على  يزيد  ما  على  للتناف�ض  االأمريكية 
(Intel ISEF) في 17  بمعار�ض  وجوائز  درا�صية  بعثات  هيئة 
مجااًل علميًا. والجدير بالذكر اأن الجامعات العالمية المتميزة 
ت�صتقطب الطالب المتميزين في المعر�ض، وتقدم لهم المنح 
اآي�صيف  المملكة في معر�ض )انتل  الدرا�صية. وقد نال جائزة 
هذا  يعد  الذي  النعيمي  خالد  اأحمد  المتميز  الطالب   )2008
الفوز الثاني له في هذه الم�صابقة العلمية، من مدر�صة االن�صار 

االهلية في الدمام.

مع	 �للقاء	 ه��ذ�	 �مل�ستقبل(	 )علماء	 مللحق	 وك��ان	
�ل�ساب	�أحمد	�لنعيمي...

البتكار  عــالــم  فــي  النعيمي(  )اأحــمــد  ا�ــصــم  �صطع 
افتخار  من  يزيد  مما  الما�صي،  الأ�صبوع  �صحف  عبر 
لمراكز  اأبنائه  اأحــد  بو�صول  الم�صتقبل(  )علماء 
علمية عالمية مرموقة. هل ممكن ت�صلط �صوءًا على 

خطواتك العلمية في م�صوار البتكار؟
العلوم  اأحب  بداياتي كانت من المرحلة االبتدائية حيث كنت 
كان  المتو�صطة  المرحلة  في  ثم  العلمية.  بالتجارب  واأعجب 
لنادي  تاأ�صي�صه  خالل  من  االبتكار  على  �صجعنا  معلم  لدينا 
البغدادي خيرًا.  اأيمن  اأ.  اهلل  بالمدر�صة، فجزى  )التقنيات( 
اأما اأولى االبتكارات فكانت )ال�صيارة اال�صكت�صافية( التي تدخل 
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االأماكن الخطرة التي ال ين�صح بدخول المرء اإليها كاالأنقا�ض 
الثاني  االبتكار  وكان  الكوارث من زالزل وحرائق.  تعقب  التي 
ليمكن  حجمها  في  �صغيرة  فكانت  الع�صالت  تدليك  جهاز 

ا�صتخدامها في اأماكن واأو�صاع متعددة. 
وماذا كانت اأول م�صاركة وماذا حققت فيها من مركز؟

بعامه  المملكة  م�صتوى  على  العلمي  المعر�ض  فــي  �صاركت 
ال�صباب،  لرعاية  العامة  الرئا�صة  تقيمه  والـــذي  الخام�ض 
توالت  ثــم  الحمد.  وهلل  الثاني  المركز  على  فيه  وح�صلت 

الم�صاركات بعد ذلك.
ولم  مركزًا  فيها  تحقق  لم  م�صاركات  هناك  تكن  األم 

تح�صد جائزة؟
بلى .. �صاركت في جائزة موؤ�ص�صة الملك عبد العزيز ورجاله 
لرعاية الموهوبين لالإبداع العلمي في دورتها االأولى ولم اأحقق 
على  اأبــدًا  يوؤثر  لم  ذلك  ولكن  بها،  الم�صاركة  �صوى  اأي مركز 
نف�صها  بالجائزة  التالية  الم�صاركة  ففي  العلمية.  م�صيرتي 
الذكي  الــحــذاء  بعنوان  وكــان  الثاني  المركز  على  ح�صلت 
للعلوم  موهبة  )معر�ض  في  به  و�صاركت  ب�صريًا  للمعاقين 
اأعطتني  الم�صاركة  هذه  الثاني.  المركز  وحققت  والهند�صة( 
للتجارب  منظم  بمنهج  لعملي  والتطوير  العلمي  للبحث  دافعًا 

العملية. وفي خ�صم ذلك تكون لدي اإح�صا�ض بم�صكلة المعاقين 
وبداأت اأت�صور الجهاز المنا�صب لهم. 

اإبداعًا يمثل  ـ  ـ عادة  الق�صية يولد  التفاعل مع  هذا 
حاًل للم�صكلة، فماذا كانت نتائج هذا التفاعل منك؟

تحول هذا الجهد اإلى بحث علمي اأ�صميته )الحذاء الذكي: حل 
عملي لم�صكلة تحرك المعاقين ب�صريًا(. وكانت مح�صلة هذا 
البحث والتطوير ابتكار جهاز �صاركت به في م�صابقة الدولية 
لعام 2008م حيث ح�صلت على المركز الرابع من بين 1500 
طالب  من  مت�صابق  مليون  اأ�صل  من  ت�صفيتهم  تم  م�صارك 
المرحلة الثانوية في كافة اأنحاء العالم. وتغطي هذه الم�صابقة 
)العلوم  فــرع  في  فكانت  م�صاركتي  اأمــا  العلوم،  فــروع  كافة 

االجتماعية وال�صلوكية(.
قد ل يعرف بع�س زمالئك في )علماء الم�صتقبل( عن 
فكرة الجهاز الذي ابتكرته، فهال اأو�صحت لنا فكرته؟

من اإنجازاتي ال�صابقة التي من اهلل بها علي طورت جهاز )العيون 
المعاقين  لم�صاعدة  مرنة  اإلكترونية  طريقة  اال�صتك�صافية: 
الحركة  ت�صهيل  على  تركيزي  كان  التنقل( حيث  على  ب�صريًا 
لتلك الفئة من المعاقين، فقد لم�صت من بحثي ومعاي�صتي لهم 
الحركة. فكانت  يواجهونها هي  التي  ال�صعوبات  اأهم  اأحد  اأن 
فكرة الجهاز في التعرف االآلي على اأي منخف�ض اأو مرتفع عن 
اإلى  اإلكترونيًا  المعلومات  تلك  نقل  وبالتالي  ح�صا�صات  طريق 

اإح�صا�ض الكفيف باأي عائق �صواء كان مرتفعًا اأو منخف�صًا. 
الغالية في  الفئة  كيف تعرفت على احتياجات تلك 

مجتمعنا في و�صط الظروف النف�صية وال�صحية؟
الحذاء  بتنفيذ  وقمت  منهم   )29( لعدد  لقاءات  اأجريت  لقد 
وتمت تجربته من كل منهم، وكم كانت �صعادتهم به. اأما اأكثر 
من �صجعني منهم فكان جدي ــ حفظه اهلل ــ حيث اأنه كفيف، 
العملي.  برنامج  في  تجارب(  )محطة  االخــتــراع  بلغة  وكــان 
وهكذا كان خير مر�صد وم�صجع لي في مرحلة جمع المعلومات 

وتح�صين االبتكار.
للنجاح اأ�صرار، فما اأ�صرار نجاحك؟

دعاء  ثم  النجاح،  �صر  به  واال�صتعانة  اهلل  من  نعمة  التوفيق 
ونف�صيًا  المتطلبات  توفير  حيث  من  ماديًا  ودعمهما  الوالدين 
من حيث الت�صجيع ورفع الروح المعنوية. ثم كان للمدر�صة دور 
كما ذكرت �صابقًا. واأخيرًا ينبغي على المرء المثابرة واالجتهاد 

وعدم الياأ�ض وفوق كل ذلك الدعاء.

علماء المستقبل



اإلعجاز الحياتي في السيرة
منهم  ي�صتفيد  اأن  يمكن  التاريخ  مر  على  عظام  علماء  هناك 
)علماء  مــن  ليكون  نف�صه  منا  ــواحــد  ال يــوؤهــل  حتى  الــمــرء 
والتعرف  �صيرهم  درا�صة  في  اال�صتفادة  وتكمن  الم�صتقبل(. 
عام،  ب�صكل  الحياتية  اأمورهم  مع  التعامل  في  منهجهم  على 
حياة  وما  النا�ض.  كباقي  حياتية  متطلبات  له  اإن�صان  فالعالم 

االإن�صان الناجح اإال توازن بين متطلبات الحياة الب�صرية.
بدرا�صة في تاريخ الب�صرية يظهر ا�صم عالم واحد ي�صتحق اأن 
يكون القدوة في حياتنا.. نتعلم منه التوازن في همة طلب العلم 
الحبيب  النبي  العلماء  عالم  اإنه  االآخرين.  مع  التعامل  وقمة 

محمد بن عبد اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
ال نريد لهذه الحلقات من اأعجاز ال�صيرة اأن تكون وقفات تاريخية 
وال درو�ض وعظية.. واإنما هي وقفات اإبداعية يتعلم القارئ فيها 
بمنهج  ليرتقي  ــ  التفاعلي  التعلم  بطريقة  اأي  ــ  بنف�صه  درو�صا 
حياته. تلكم هي الطريقة المثلى لال�صتفادة حيث نتجنب في 
طريقتنا العلمية الحديثة منهج تلقيم المعلومات لل�صباب. كما 
لمهارتي  تن�صيط  �صي�صاحبها  التعلم  من  المنهجية  هذه  اأن 
لدى  التفكير  مــهــارات  ل�صقل  وذلــك  واال�صتنباط،  التحليل 
علماء الم�صتقبل. وحتى ي�صتفيد القارئ من المنهج االإبداعي 
يرجى منه التجاوب مع االأ�صلوب الحديث باالإجابة على االأ�صئلة 
عندما يجد اإ�صارة  قبل اأن ي�صتطرد في القراءة وينتقل 

اإلى النقطة التالية.
�صتبداأ هذه ال�صل�صلة من بداية ال�صيرة، اأي من االأ�صل والن�صب 

فالوالدة والن�صاأة...

األصل والنسب: 
عندما يتخرج الطالب من الجامعة ويحاول االلتحاق بالوظيفة، 
...اإنها  ؟  لديها  العمل  يريد  التي  للجهة  يتقدم  فبماذا 
ال�صيرة الذاتية التي هي بيان بتاريخ ال�صخ�ض ومدى مالءمته 
للمهمة المتقدم لها. لذا اقت�صت العناية االإلهية اأن تبداأ ال�صيرة 
اأن  ذلك  الجزيرة  قبائل  اأف�صل  من  الن�صب  فكان  ندية،  قوية 

المجتمع في تلك الفترة كان يهتم كثيرًا بهذه الق�صية.

تاريخ الميالد:
لم يكن تاريخ ميالده عليه ال�صالة وال�صالم عامًا عاديًا واإنما 
اكتنفت  االأحداث  فاأي  الكتب!  اأعظم  تاريخًا م�صهودًا في  كان 

؟  والدته عليه ال�صالة وال�صالم 

كـــان عــامــًا مــ�ــصــهــورًا فــي ع�صر 
الــجــاهــلــيــة.. اإنـــه عــام الــفــيــل. ما 
هذه  فــي  االإلــهــي  الترتيب  اأعــظــم 
ال�صيرة العظيمة. يولد الم�صطفى 
 في عام الفيل حينما غزا مكة 

اأبرهة الحب�صي بجي�صه العرمرم وفيله المخيف. فما اأثر ذلك 
تاريخ  في  المولود  قــدوم  ليكون  ؟   ال�صيرة  هــذه  على 

ت�صلطت عليه االأ�صواء والتفت اإليه االأنظار.

يتيم هو أعظم مولود!
اأ�صهر.  ب�صبعة  المرتقب قبل والدته  النبي  والد  يموت عبداهلل 
في  حكمة  من  فهل  ي�صير،  غير  العائلة  وعلى  مرير،  اأمر  هذا 

؟ هذا التدبير 
ال اأظن اأن هناك حكمة واإنما عظات وحكم. اأواًل ما هي المعاملة 
اأو  ـ  والظلم  الق�صوة  عمومًا؟  المجتمع  في  اليتيم  يجدها  التي 
ـ ولكن تاأتي الحكمة االإلهية لتعطي لليتيم  على االأقل االإهمال 
اأعظم مولود.. �صلى اهلل عليه و�صلم.  اأعظم ت�صلية من ق�صة 
االإ�صالم دين يبني العالقات في المجتمع ومن اأهم العالقات 
االأ�صخا�ض الذين �صيتم اإهمالهم من قبل النف�ض الب�صرية. هل 

؟ يمكنك تذكر اأمثلة  
هذا الدين كله اإعجاز.. اإعجاز في الحياة.. اإعجاز في العلم.. 
وباليتيم  االأب(  )قبل  باالأم  الدين  اأو�صى  النف�ض.  في  اإعجاز 
)دون من كان له اأبوان يحميانه( وبالمر�صى )دون االأ�صحاء( 

اأي بكل �صعيف وم�صكين وذي حاجة. 

عواصف ما بعد الوالدة:
بعد والدته لم يجل�ض في كنف اأمه )م�صكين هو باأبي واأمي عليه 
ال�صالة وال�صالم( ثم يموت من حوله ويبقى وحيدًا في عظات 
وحكم جليلة �صنتعرف عليها في الحلقة القادمة اإن �صاء اهلل. 

فاإلى ذلك الحين �صلوا عليه و�صلموا. 

د. إبراهيم علوي إبراهيم 
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يقول اهلل تعالى في كتابه الكريم :{َو�أَْوَحى َربَُّك �إِلَى �لنَّْحِل 
ا يَْعِر�ُسوَن، ُثمَّ  َجِر َوِممَّ �أَِن �تَِّخِذي ِمَن �ْلِجَباِل بُيُوتًا َوِمَن �ل�سَّ
ِمن  يَْخُرُج  ُذلاًُل  َربِِّك  �ُسُبَل  َفا�ْسُلِكي  �لثََّمَر�ِت  ُكلِّ  ِمن  ُكِلي 
َذِلَك  نَّ ِفي  �إِ ِللنَّا�ِس  �ِسَفاء  ِفيِه  �أَْلَو�نُُه  ْخَتِلٌف  مُّ �َسَر�ٌب  بُُطوِنَها 

ُروَن} �صورة النحل: 68ـ69. الآيًَة لَِّقْوٍم يََتَفكَّ
النحلة مخلوق �صغير جعل اهلل فيها فوائد جمة و�صفاًء لكثير 
لي�ض  بطونها  من  يخرج  الــذي  الرحيق  ذلك  اإن  االأدواء.  من 
مجرد طعام يوؤكل ويتلذذ به.. بل هو دواء و�صفاء. لي�ض دواًء 
اأي  للنا�ض.  �صفاًء  فيها  اهلل  جعل  خم�صة  اأدويــة  اإنما  واحــدًا.. 
كائن حي ي�صم في جنباته م�صانع تنتج باإذنه تعالى مركبات 
مختلفة كل االختالف؟ ع�صل وعكبر وغذاء ملكي و�صمع و�صم 

خا�ض فيه �صفاء! 
حديثنا اليوم عن العكبر الذي هو اأحد منتجات النحل تجمعه 
من  وب�صيء  بلعابها  بمزجه  وتقوم  االأ�صجار،  �صمغ  من  النحل 
هذا  النحل  ويجمع  و�صفاء.  دواء  فيها  مــادة  فتخرج  ال�صمع 
نباتات  لعدة  الزهرية  والبراعم  )الق�صور(  لحاء  من  العكبر 
الخلية  وفي  وغيرها.  وال�صنوبر  والحور  البلوط  اأ�صجار  منها 
يقوم النحل باإ�صافة مفرزات لعابية مختلفة اإلى هذا ال�صمغ، 
كما ت�صيف اإليه �صرائح من ال�صمع الذي ت�صنعه النحل اأي�صا، 
الراتنجية  المادة  النحل. هذه  فيخرج مزيج خا�ض من �صنع 
ال�صمغية ي�صتخدمها النحل في تثبيت الخلية ول�صق االإطارات، 
وت�صييق  ال�صوء،  منها  يدخل  التي  والفوهات  ال�صقوق  و�صد 
مدخل الخلية في ف�صل ال�صتاء، كما ي�صتعملها لتحنيط بع�ض 
تطفلها  عند  يقتلها  التي  الحجم  كبيرة  والح�صرات  القوار�ض 
على خليته وي�صعب عليه اإخراجها لكبر حجمها، فيقدم على 
كريهة  روائح  و�صدور  لتحللها  منعا  بالعكبر  بالكامل  تغليفها 
داخل الخلية. كذلك تعمل هذه المادة على حفظ جو الخلية من 

الميكروبات وتعمل على حفظ الع�صل دون اأن يف�صد ل�صنوات. 
وقد  وفطري وحيوي.  بكتيري  اأنه م�صاد  �صك  بال  يثبت  وهذا 
على  النحل  به  تجيء  �صي  العكبر:  اأن  العرب  ل�صان  في  جاء 
اأفاخذها واأع�صادها فتجعله في ال�صهد مكان الع�صل. ويتكون 
العكبر من مواد حم�صية وكحولية وكيميائية ومركبات متنوعة 
اإن  حيث  جــدا  معقد  المتنوع  الكلي  تركيبها  ويعتبر  اأخــرى. 

العلماء  والحــظ  بعد  محتوياتها  كــل  تك�صف  لــم  المختبرات 
اإلى  اأن المواد الموؤلفة المكونة للعكبر تختلف من خليه  اأي�صا 
العكبر  االإن�صان فوائد  اآخر. وقد عرف  اإلى  اأخرى ومن مكان 
منذ اآالف ال�صنين وا�صتعمله كعالج للجروح والقروح وتخفيف 
التورمات وتطرية المناطق القا�صية وكم�صاد اللتهابات جوف 
الفم وجروح الغ�صاء المخاطي للفم. كما ي�صاعد العكبر على 
عالج نخر االأ�صنان والتهاب الل�صان. وكذلك ا�صتعمل في عالج 

الزكام واآالم المفا�صل. هذا في الع�صور الما�صية. 
اأما في الع�صر الحديث فقد جد ا�صتخدامه في عالج االأورام 
ال�صرطانية  وعالج م�صمار الرجل الذي يحدث لدى فئة كبيرة 
اإلى  يــوؤدي  الحم�صية  مركباته  اأحد  اأن  وجد  كما  النا�ض.  من 
وقاية لخاليا القلب والدماغ، كما اأن له تاأثيرات اإيجابية على 
التهاب قرنية العين، وهذا بعد درا�صات مبدئية على االأرانب. 
وذكر الباحثون في جامعة مني�صوتا االأمريكية اأن العكبر يدخل 
التجميل  م�صتح�صرات  مثل  الم�صتح�صرات  من  كثير  في  االآن 
توجد  وال  وغيرها.  االأ�صنان  ومعاجين  وال�صامبو  والمراهم 
اإال عند بع�ض  اأ�صرار جانبية من جراء ا�صتعماله  مخاطر وال 
اللقاح  حبوب  �صد  ح�صا�صية  لديهم  توجد  الذين  االأ�صخا�ض 

حيث اإن العكبر يحتوي على كمية من حبوب اللقاح. 

بم�صت�صفى  القلب  اأمرا�ض  ا�صت�صاري  با�صا..  �صم�صي  الدكتور ح�صان  المرجع: 
الملك فهد للقوات الم�صلحة بجدة..

في العكبر إعجاز وأسرار وعبر

غيداء محمد زهير قطب 
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مالأت  �صياراٍت  تــرى  وحينما   .. واكتظاظًا  ازدحــامــا  تــرى  حينما 
ترى  وحينما   .. ال�صوارع  مالأت  اإعالناٍت  ترى  وحينما   .. الطرقات 
اأوراقًا على باب منزلك.. وحينما ترى حديث النا�ض اأ�صبح موحدًا.. 
تخطَئ  اأن  فاإياك  رواتبها..  �صرف  تخطط  العائالِت  ترى  وحينما 
وتظنَّ اأنهم يتحدثون عن معر�ض الكتاب الدولي.. اأو اأنهم يحتفلون 

كما يحتفُل العالُم بيوم الكتاب العالمي. 
�صوقًا  الأن  اأمدًا،  وي�صعدون  وينت�صون طربًا  يطيرون فرحًا  اإنهم  ال.. 

تجاريًا جديدًا كبيرًا �صخمًا قد تم افتتاُحه!
فيه كُل �صيء .. فيه كُل ما يخطُر على البال كما يقولون. اإنهم كانوا 
)ترقبوا  يقروؤون  كانوا  اإنهم  االأ�صا�ض.  حجِر  و�صع  منذ  يترقبونه 
وقريبا( مئاِت المرات. اإنهم ــ اأو اإن كثيرًا منهم ــ اأ�صال ال يعرفون 
اأن هناك معر�صًا للكتاب اأو اأن العالَم يحتفُل بيوم الكتاب العالمي. 

عزيزي القارئ: ل�صت ممن ينقم على االأ�صواق التجارية، فهي متطلُب 
اأكبر من  اأ�صا�ض. لكن الم�صلمين لهم دور في التاريخ  حياِة وركيزٌة 

ارتياد االأ�صواق. اأن�صاأ الم�صلمون مكتبات لم ولن ين�صاها التاريخ.
خم�صمائَة  الغرب  جامعات  عا�صت  )ولقد  غو�صتاف:  يقول  وقفة.. 

�صنة تنقُل عن العرب وتتعلُم منهم(.
وما  قرطبة،  مكتبة  فها هي  فــراغ،  من  الجملة  تلك  الرجل  يقل  لم 
اأدراك ما مكتبة قرطبة! كانت المكتبة الثالثة على م�صتوى العالم، 
األف مجلدًا  الن�صارى منها ثمانين  اأحرق  لكن.. بكل حقد وغدر.. 
في يوم واحد، حيث كانت ت�صم ن�صف مليون كتاب في وقت لم تكن 

فيه طباعُة ن�صخ وت�صوير.
اإلى  بهم  وعــادوا  منهم  ــُروا  اأَ�ــصَ لل�صين..  الم�صلمين  فتح  اأيــام  في 
الورق.. فا�صتفادوا منهم  �صمرقند، واكت�صفوا براعتهم في �صناعة 
الورِق  والقطُن عماُد �صناعِة  الكتاُن  واأ�صبح  ال�صنعة.  وتعلموا هذه 
اإلى بغداد. ثم في عهد هارون  االأبي�ِض الناعم. حتى انت�صر وو�صل 
الر�صيد، تم افتتاُح اأولى مطاحِن الورِق في بغداد. تبع ذلك م�صانُع 

اأخي  االإ�صالمي.  العالم  اأنحاء  كافة  في  للورق  اأخرى 
االعتناء  فــي  الحقيقية  م�صكلتنا  اإن  ــارئ  ــق ال

االأمجاد..  هذه  كل  القلب.  من  اأكثر  بالقالب 
وكل هذه الكتب.. وكل هذه العلوم.. وكل هذه 

نجل�ض  لم  اإذا  �صيئًا  تعني  ال  االإمكانيات.. 
ونقراأ ونتعلم. 

هل تعلمون اأن اثنين و�صبعين بالمائة من طالب 
يــتــخــرجــون وهم  الــجــامــعــات 
واحـــدًا  كــتــابــًا  ي�صتعيروا  لــم 
الــجــامــعــة طيلة  مــكــتــبــة  مـــن 
ناهيك عن  الجامعية،  الفترة 

تدخل  ال  الــطــالب  مــن  كبيرة  ن�صبة 
بتاتًا.  المدر�صة  اأو  الجامعة  مكتبة 
لليون�صكو  االأخـــيـــرة  االإحــ�ــصــائــيــات 
كانت مخيفٌة جدًا، فالمواطُن العربُي 
اأما  فقط،  اليوم  في  دقائق  �صَت  يقراأُ 
المواطُن العالمُي فيقراأُ �صَت وثالثين 

دقيقًة في اليوم، وثلُث الرجاِل العرب ال يقروؤون اأ�صاًل. اأما الطفل 
اأما الطفل االإ�صرائيلي فاإنه يقراأ  الياباني فيقراأ �صبع دقائق يوميًا. 

خم�صة ع�صر دقيقة يوميًا.
هل تعلم اأن الورق الذي ت�صتهلُكه كُل دوِر الن�صِر العربية ي�صاوي الورَق 

التي ت�صتهلُكه داَر ن�صٍر فرن�صية واحدة!
مجلة  اآالف  وع�صر  �صنويًا  جديد  كتاب  األــف  خم�صون  اأمريكا  وفي 
�صنويًا. وفي المقابل االإ�صداراُت العربيُة باأكملها خم�صُة اآالف فقط. 

ويوميا ت�صدر حول العالم �صبعة اآالف درا�صة علمية جديدة. 
نعم الأني�ُس اإذا خلوَت كتاُب         تلهو به اإن خانك الأحباب

مائتين  يــقــراأُ  الطبيعُي  فاالإن�صاُن  قــراءتــك.  �صرعَة  واختبر  ــراأ  اق
اإلى  �صرعَتهم  زادوا  قد  اأنا�ض  ويوجد  الدقيقة.  في  كلمة  وخم�صين 
اإحدى  قــراأ  ومــن  الــقــراءة.  على  المداومِة  كثرِة  مع  ذلــك  اأ�صعاف 
وع�صرين يومًا متوا�صلة، ت�صبح القراءُة عادًة متاأ�صلًة فيه... هل تعلم 
اأن �صبعين بالمائة من المعلومات الموثقة ياأتي عن طريق القراءة... 
اأيها االإخوة هناك حكمٌة �صينيٌة تقول: )اإذا اأردت اأن تعرَف م�صتقبَل 
واأنت تقراأ،  اأطفاُلها(، دع طفَلك يراك  اإلى ما يقروؤُه  اأمٍة.. فانظر 

فاإنه �صياأتي بكتابه ويجل�ُض اإلى جانبك.
حب القراءة ال ُينَتَزُع انتزاعًا .. بل ينمو ب�صكل 
والحروف، ثم  االألوان  بُكُتِب  فلنبداأ  م�صطرد، 
�ضِ الم�صورِة التي ال يتجاوُز فيها عدُد  الَق�صَ
الكلماِت ع�صرين كلمًة في ال�صفحة الواحدة، 
الهادفة.  االأطــفــال  مجالت  اإلــى  لننتقل  ثــم 
واعلموا اأن �صفحًة واحدًة يوميا دون انقطاع 
خيٌر من مئِة �صفحة في يوم واحد على مدار 

ال�صنة.
هي  العالم  في  الوحيدة  المتعة  اأن  تعلم  هل 

متعة البدء .. اإذن فلنبداأ من االآن.

القراءة.. هي األمل
عبدالرحمن مصطفى علوي
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اأنها محطة  الزاوية  يبدو من هذه  االأولى قد  للوهلة  تمهيد: 
ا�صتراحة يلهو فيها ال�صباب لكي ي�صتريحوا من المادة العلمية 
في  المعرفي  الزاد  �صبق من  ما  في  عليها  التي مروا  الد�صمة 
المجلة، فهي محطة ت�صلية فح�صب حيث اإنها لعبة. بيد اأن هذه 
تن�صيط  اإلى  تهدف  لعبة  واإنما هي  لعبة  لي�صت مجرد  الزاوية 
ع�صالت العقل بالبحث عن االأرقام اإ�صافة اإلى تنمية مهارات 
موجهًا  الملحق  هذا  كان  ولئن  والدقة.  والترتيب  المالحظة 
تن�صيطه  حيث  من  اأي�صًا  للكبار  مفيد  التمرين  فهذا  لل�صباب 
في  الكبار  االأ�صخا�ض  االأطباء  ين�صح  حيث  العقل  لع�صالت 

ال�صن بممار�صة منتظمة لتمارين عقلية. 
تعريف: ت�صمى هذه اللعبة )�صودوكو( وهي لعبة من اختراع 
ال�صينيين ولكنها االآن من األعاب الت�صلية الوا�صعة االنت�صار في 
ال�صحف والمجالت. وبالطبع هناك م�صتويات من هذه اللعبة 
ولكن قواعد اللعبة هي نف�صها. هذه اللعبة تعتمد على الح�صاب 
مربعًا  ت�صكل  خانات  ت�صع  فهناك  بــاالأعــداد.  الخانات  بملء 
فالمطلوب هو توزيع اأرقام االآحاد )من 1 اإلى 9( عليها، ولكن 
اأر�صية الملعب تت�صكل من ت�صع مربعات من المربعات ال�صابقة 
اأي من الخانات  اأي رقم في  الذكر، فالتحدي هو عدم تكرار 
الت�صع �صواء اأفقيًا اأو عموديًا. اأي اأن المطلوب هو عدم تكرار 
اأي رقم في اأي من المربعات ال�صغيرة، وفي الوقت ذاته عدم 
تكرار اأي رقم في المربع الكبير �صواء اأفقيًا اأو عموديًا. وحتى 
نتمرن على ذلك �صن�صتعر�ض في كل عدد �صوؤال العدد ال�صابق 

ثم حل التمرين. ثم نتعرف على �صوؤال هذا العدد.
نبداأ ب�صوؤال العدد الما�صي:

89375
7653

148
1567
5649
7418
972
2658
63152

وها	هو	حل	ذلك	�ل�سوؤ�ل:
893742615
147865923
562319748
418596237
356287491
729431586
975128364
231654879
684973152

�أما	�سوؤ�ل	هذ�	�لعدد	فهو:
795

916
586379
9546

48195
158
2781

5763
8592

وفيما	يلي	�حلل	للعدد	�لقادم
463719258
791825643
582634179
928547361
674381925
315296487
239478516
157962834
846153792

استراحة لعقلك
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عليها  التركيز  يتم  التي  التقنيات  الزاوية  هذه  في  �صنتناول 
حاليًا لتكون مخترعات عظيمة في الم�صتقبل القريب. ال يمكن 
حاليًا  الموجودة  التقنيات  عن  بديلة  �صتكون  هذه  باأن  الجزم 
اأيها  ولننظر  فلنقراأ  الحالية،  المنتجات  تزاحم  قد  ولكنها 

�صيكون اأكثر رواجًا. 
�ل�سيارة	�لبالونة:

ال�صيارة  اإ�صارة مرور، وكانت نافذة  اأن وقفت عند  هل ح�صل 
مفتوحة لتنعم بهواء ال�صباح الجميل.. فاإذا بك ت�صطر لقفل 

النوافذ ب�صبب عوادم ال�صيارات الواقفة حولك؟
اأن  ت�صتطيع  ال�صيارات  اأنك في مدينة خالية من عوادم  تخيل 

ت�صتن�صق هواًء نظيفًا نقيًا تمالأ به �صدرك!
الدول، فما هي  اإحدى  قريبًا في  االأمنية متوفرة  �صتكون هذه 
الحملة  هذه  تكون  اأن  تتوقع  الــدول  اأي  وفي  المنتجة  ال�صركة 
الرائدة؟.. هل هي في األمانيا حيث م�صانع ال�صيارات الفخمة 
اإنجلترا  في  اأم  واآودي وغيرها..  دبليو  اإم  والبي  كالمر�صيد�ض 
في  اأم  روي�ض..  والرولز  كالجاجوار  االأثــريــاء  �صيارات  حيث 
اأمريكا مهد �صناعات ال�صيارات ك�صركة جنرال موتورز )التي 
تنتج كاديالك واأخواتها مثل �صفروليه(.. اأم لدى اأبرز الدول 
وتويوتا  لكز�ض  تنتج  والتي  اليابان  اأي  ال�صيارات  �صناعة  في 
اأي من  اأنها لي�صت في  ومازدا وني�صان وغيرها؟ العجيب حقا 
تلك الدول بل ولي�صت في اأي من الدول الغنية.. حيث ال�صعوب 

المرفهة كدول �صمال اأوروبا.
ل..	�إنها	يف	�إحدى	�أفقر	�ل�سعوب..	فاأين	هي؟

�صكانها  لكثرة  نظرًا  قــارة،  �صبه  ت�صمى  دولــة  في  �صركة  اإنها 
وتعدد ثقافاتهم.. اإنها �صركة تاتا في الهند!

اأفاد مهند�ض فرن�صي باأنه يتوقع اإنتاج هذه ال�صيارة ـ التي اأطلق 
ـ  واحــدة  �صنة  في غ�صون  الهند  في  ـ  كات(  )وان  ا�صم  عليها 

تعمل بالهواء الم�صغوط وال تنتج اأية مواد تلوث البيئة.
فكم	ر�كبا	�ستحتوي	هذه	�ل�سيارة	يا	ترى؟

في  اأخذنا  ما  واإذا  اأ�صخا�ض...  لخم�صة  ال�صيارة  هذه  �صتت�صع 
يكون  اأن  ال�صيارات  وزن  في  الحديث  االتــجــاه  اأن  الح�صبان 
خفيفًا فاإن هيكل ال�صيارة �صيتاألف من مواد..؟ وبالتالي �صيكون 
الكربون،  األــيــاف  من  الجديدة  ال�صيارة  �صتتاألف  وزنــهــا..؟ 
وبالتالي �صيكون وزنها خفيفًا جدًا اإذ يرجى اأن ال يزيد وزنها 

عن 350 كيلوجرامًا. 

ومقابل	هذه	�ل�سيارة	كم	تتوقع	�أن	تكلفك	هذه	
�ل�سيارة	�أخي	�لقارئ؟

هذه  تكلفنا  اأال  يتوقع  اأنه  اإلى  نيجر(  )جاي  المهند�ض  اأ�صار 
ال�صيارة الجديدة اأكثر من 5 اآالف دوالر!

تبني  اأن  العمالقة  الهندية  الهند�صية  تاتا  موؤ�ص�صة  وقد قررت 
يطرح  الذي  وال�صوؤال  عنه،  يف�صح  لم  مبلغ  مقابل  الم�صروع 
نف�صه هنا اأنه بما اأن �صعر ال�صيارة منخف�ض ووزنها خفيف فكم 

�صيكون عدد اأح�صنتها وكم �صيكون عدد �صليندراتها؟
العجيب اأنه لن تكون هناك �صيليندرات، بل �صيختفي المحرك 
المعروف و�صت�صتمد ال�صيارة قوة دفعها من الهواء الم�صغوط 
كما  الطرقات  في  ال�صيارة  و�صت�صير  كالنفاث  �صينطلق  الذي 

تنطلق البالونة في الهواء!
قوة  الجديدة  ال�صيارة  )�صت�صتقي  اأنه  العلمي  التقرير  ويذكر 
من  م�صنوعة  �صهاريج  في  يخزن  م�صغوط  هــواء  من  دفعها 
الهواء  ل�صغط  جهاز  بوا�صطة  ملوؤها  يمكن  الكربون  األياف 
خارجية  م�صخة  توفر  عدم  حال  وفي  فقط،  دقائق  ثالث  في 
ال�صيارة  في  مثبتة  �صغيرة  لم�صخة  يمكن  الــهــواء،  ل�صغط 
وتعمل بالطاقة الكهربائية اأن تقوم بالمهمة في اأربع �صاعات. 
بالوقود  يعمل  جهاز  ا�صتخدام  فيمكن  الطويلة  للرحالت  اأما 
ا�صطوانات  على  ال�صغط  ويزيد  يتمدد  بحيث  الهواء  لت�صخين 
كل  ا�صتخدام  هذا  الت�صخين  جهاز  وبو�صع  ال�صيارة،  محرك 

اأنواع الوقود المتوفرة.
الجديدة،  ال�صيارة  محرك  اإنتاج  �صتتولى  التي  تاتا  واأو�صحت 
اإنتاج  في  الم�صغوط  الهواء  تقنية  ا�صتخدام  في  تفكر  اأنها 

الطاقة الكهربائية.

مخترعات المستقبل
إسماعيل إبراهيم علي إبراهيم
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وٍد(. بعد قراءتك  ن�صُ اإنه من ثمار الجنة قال تعالى: )َوَطْلٍح مَّ
لهذه الورقة اعتقد اأنك �صتنظر للموز نظرة جديدة.

ال�صكروز  ال�صكريات:  مــن  ـــواع  اأن ثالثة  على  الــمــوز  يحتوي 
يعطي  فهو  لذلك  االألياف  مع  متعددة  والجلوكوز  والفركتوز 
طاقة متزنة ثابتة. اأثبتت االأبحاث اأن تناول حبتين من الموز 
يعطي طاقة للعمل مدتها 90 دقيقة لذلك يعد الموز الفاكهة 
رقم واحد للريا�صيين. لي�ض فائدة الموز فقط اإمدادنا بالطاقة 
االأمرا�ض  من  كثير  عنا  ويمنع  التغلب  في  ي�صاعدنا  ولكنه 

واال�صطرابات منها على �صبيل المثال:
يتح�صنون  االكــتــئــاب  مر�صى  اأن  وجــد  حيث  االكــتــئــاب:   .1
التربتوفان  على  الحــتــوائــه    ــك  وذل الــمــوز  تناولهم  بعد 
(Tryptophen) وهو نوع من البروتين يحوله الج�صم اإلى 

ال�صيروتونين يجعل الج�صم اأكثر ا�صترخاء ويح�صن ذاكرتك 
 6 فيتامين ب  اأنه يحتوي على  �صعادة. كما  اأكثر  ويجعلك 
الذي يعدل م�صتوى ال�صكر في الدم ويح�صن المزاج فاإذا 

ن�صيت حبة الدواء فتناول بداًل منها اإ�صبعًا من الموز.
اإنتاج  في  ي�صاعد  اأن  يمكن  الموز  )االأنيميا(:  الدم  فقر   .2
الهيموجلوبين في الدم وهو غني بالحديد لذلك فهو مفيد 

جدًا في حاالت االأنيميا.
�صغط الدم: حيث ُيعد الموز الفاكهة اال�صتوائية المثالية   .3
يجعلها  مما  االأمــالح  في  والفقيرة  بالبوتا�صيوم  الغنية 

منظم طبيعي لل�صغط.
برنجهام  مدر�صة  فــي  طالب   200 تــنــاول  الــدمــاغ:  قــوة   .4
والغداء  والف�صحة  االإفطار  وجبة  اأثناء  الموز  ببريطانيا 

وقد تح�صن تح�صليهم الدرا�صي ومعدل اليقظة لديهم.
في  ي�صاعد  فهو  لذلك  باالألياف  غني  الموز  االإم�صاك:   .5
وال  االإم�صاك  حاالت  في  ويفيد  لالأمعاء  الدودية  الحركة 

يحتاج االإن�صان اإلى تناول االأدوية الم�صهلة.
حمو�صة المعدة: يعد الموز م�صاد طبيعي للحمو�صة لذلك   .6
اإذا كنت تعاني من حرقان في المعدة فما عليك اإال تناول 

حبة من الموز.
يوازن  الوجبات  بين  الموز  تناول  ال�صباحية:  الــدوخــة   .7

م�صتوى ال�صكر في الدم، وتزول منك هذه الحالة.
تقوية االأع�صاب: الموز غني بفيتامين ب المركب لذلك   .8

فهو ي�صاعد في تهدئة الجهاز الع�صبي فقد وجد باحثون في 
المعهد النف�صي با�صتراليا اأن االأ�صخا�ض الذين يتعر�صون 
ال�صوكوالتة  من  كثيرًا  يتناولون  اأعمالهم  في  ل�صغوط 
وهوؤالء  بال�صمنة،  ي�صابون  فغالبيتهم  لذلك  وال�صب�صي، 
يكونوا في حاجة لفاكهة غنية بالكربوهيدرات يتناولونها 
كل �صاعتين لتعدل م�صتوى ال�صكر في الدم، ويعد الموز هو 

هذه الفاكهة القيمة.
له فائدة طبية على قرح المعدة والجهاز اله�صمي ومخف�ض   .9

للحرارة الناتجة عن المجهود الج�صدي والنف�صي.
لغناه  ــك  وذل التدخين  عــن  االإقـــالع  على  ي�صاعد  الــمــوز   .10
وهذه  والماغني�صوم  والبوتا�صيوم  ب12،  و  ب6  بفيتامين 

المركبات ت�صاعد الج�صم في التخل�ض من النيكوتين.
يخفف الموز من حدة ال�صغوط التي يتعر�ض لها االإن�صان   .11
اإعادة  في  ي�صاعد  حيويًا  عن�صرًا  البوتا�صيوم  يعد  حيث 
المخ  مد  على  وي�صاعد  الطبيعي  لو�صعها  القلب  �صربات 

باالأك�صجين ويعيد التوازن المائي في الج�صم.
تفيد  الطبية  اإنجالند  نيو  مجلة  في  ن�صرت  درا�صة  وفق   .12
باأن تناول الموز كجزء من الغذاء اليومي يقلل من حاالت 

الموت باالأزمات المفاجئة بن�صبة %40.
اأو  يدك  في   (Warts) الم�صمار  بروز  من  تعاني  كنت  اإذا   .13
رجلك ما عليك اإال اأن ت�صع فوقه باطن ق�صر الموز وتتركه 
لدغتك  اإذا  اأمــا  عجيبة،  فائدة  و�صتجد  ال�صباح  حتى 
الموز،  ق�صر  بباطن  اللدغة  مكان  بم�صح  ف�صارع  بعو�صة 

ف�صيزول االألم ويقل االحتقان.
واإذا قارنا الموز بالتفاح ف�صنجد اأن محتوى الموز من البروتين 
اأربع مرات ورتين من الكربوهيدات وثالثة مرات من الف�صفور 
وخم�صة مرات من فيتامين اأ والحديد ومرتين من الفيتامينات 
والمعادن االأخرى اأكثر من التفاح.  لذلك يمكن اأن يتحول مثل 

التفاح للموز تناول موزة يوميا يبعدك عن زيارة الطبيب.
ن�صيحة اأخيرة: ال تحفظ الموز في الفريزر، وتناول عند الجوع 

ال�صديد كوب من الموز مخلوطا بالحليب ومحلى بالع�صل.

هذا موز الدنيا فكيف بموز الآخرة...؟

الموز.. من ثمار الجنة
أسامة الصاوي
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ـ دون معرفة عظيم ف�صلها  من اإحدى النعم التي ن�صتمتع بها 
ـ هي نعمة اإدراك االألوان. ت�صور لو اأنك ال ترى في الوجود اإال 

االأبي�ض واالأ�صود وما بينهم من تدريج للون الرمادي! 
لو فكرنا قلياًل لقلنا يا رب لك الحمد على نعمة اإدراك االألوان. 
بهذا  ن�صتمتع  لم  لو  نظرنا  في  قاحلة  �صتكون  الدنيا  كانت  كم 
طريق  عــن  لنا  يحدث  ــذي  ال االإح�صا�ض  هــو  الــلــون  الجمال. 
تر�صيح  على  العين(  )في  بال�صبكية  المخروط  خلية  مقدرة 
ثالث تحليالت للمنظر. اإن اإدراك اللون يتاأثر بمفهوم تاريخي 
وهو  الــمــدى  ق�صير  مفهوم  واأي�صا  الم�صاهد  الــمــدى  طويل 
االألوان المجاورة. وي�صتخدم الم�صطلح )لون( اأي�صا كخا�صية 
اأو م�صادر ال�صوء التي يمكن تمييزها باالختالفات  للكائنات 

التي يميزها الم�صاهد بعينه.
في هذه الرحلة �صنتناول معظم االألوان المعروفة بمعدل لون 

في كل عدد. و�صتكون البداية اأبرز االألوان، فما هو؟

  اللون األحمر  
الدللة: يدل اللون االأحمر على االتزان والحكمة، كما يبعث 

على العزم والخيال والتفاوؤل وحب الجماعة. 
كان  واإذا  والغ�صب،  والنار  واالنفعال  العاطفة  عادة  يمثل  اإنه 
االأحمر ملتهبًا فاإنه يعني الحرب. كما يدل اللون االأحمر على 
اأما في ورقة االمتحان فاإنه يدل على الخطاأ الذي  الكراهية. 

ارتكبه الطالب. 
ومن جهة اأخرى يرمز اللون االأحمر للن�صاط والحيوية والقوة 
ودافئ،  وعاطفي  حيوي  اإنه  ديناميكية.  االألــوان  اأكثر  ويعتبر 

االأحمر  ويرمز  والحروب،  المتاأججة  العواطف  اإلى  ويرمز 
اإلى الرومان�صية،  اأما الزهري فيرمز  اإلى الحب،  الداكن 

اأما االأحمر ال�صافي فيرمز اإلى الن�صاط وال�صعادة. 
عليه  ي�صفي  باالأحمر  ممزوجًا  االأ�صفر  اللون  من  قلياًل  اإن 
الدفء، ويلفت االنتباه. اأما اإ�صافة لم�صة من اللون االأزرق اإلى 

االأحمر فيوحي بالتاألق والحما�ض.
ي�صتخدم اللون االأحمر عالميًا كرمز للخطر، وي�صتعمل اأحيانا 

للداللة على الغ�صب والق�صوة والخطر. 
هم  االأحمر  اللون  يف�صلون  الذين  االأ�صخا�ض  ال�صخ�صية: 
وال�صجاعة  والديناميكية  والحيوية  بالن�صاط  يتمتعون  اأنا�ض 
الح�صي  بالجانب  يهتمون  اأنهم  كما  الح�صا�صية،  �صديدي  وهم 
اأكثر من اهتمامهم بالجانب المعنوي. يهتم االأ�صخا�ض الذين 

يف�صلون اللون االأحمر بحياتهم المادية عادة.
النظرة الطبية: ي�صتخدم  اللون االأحمر في بعث الحيوية 
درجة حرارة  واإعالء  الدم  في  االأدرينالين  واإطالق  الج�صدية 
الج�صد. يفيد كثيرا ـ هذا اللون ـ في حاالت فقر الدم و�صعف 
النق�ض.  وعقدة  والخوف  والقلق  واالكتئاب  الدموية  الــدورة 
واأما مركز هذا التاأثير فهو الغدة الواقعة عند قاعدة العمود 

الفقري.

�ملر�جع:
http://www.alnassrah.com

http://www.almedan.net
http://www.montada.com

www.ar.wikipedia
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رحلة في عالم األلوان

علياء إبراهيم علي إبراهيم
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سؤال... وجواب

أوجه اإلعجاز العلمي
�صوؤال: ماهي اأوجه الإعجاز العلمي يف القران الكرمي؟ 

جواب: اإ�صتهر يف كتب علوم القراآن الكرمي من وجوه الإعجاز مايلي:
1. اإلعجاز اللغوي: 

اإن القراآن الذي عجز العرب عن معار�صته لم يخرج عن �صنن كالمهم األفا�صا وحروفا، تركيبيا واأ�صلوبا، ولكنه في اإت�صاق حروفه 
وطالوة عبارته، وحالوة اأ�صلوبه وجر�ض اآياته، ومراعاة مقت�صيات الحال في األوان البيان في الجمل.

2. اإلعجاز التشريعي: 
مجتمع  في  الفرد  �صعادة  ت�صتهدف  التي  الت�صريعات  والنظم  والنظريات  المذاهب  من  األوانا  التاريخ  ع�صور  في  الب�صرية  عرفت 
فا�صل، وكتب الكثير من الفال�صفة عن المدينة الفا�صلة، ولكن واحدا من تلك المذاهب لم يبلغ من الروعة والجالل مبلغ القراآن 

في اإعجازه الت�صريعي. 

3. إعجاز الهداية:
وهي اأن هذا الدين هو دين الفطرة التي فطر النا�ض عليها، فاإذا حل في اأمة ا�صتوطنها ف�صار جزءا من كيانها، وما دخل اأر�صا اإال 

وبقي فيها رغم ما ي�صيب اأهلها من االإبتالء في دينهم. 

4. اإلعجاز الغيبي: 
مثل اإخبار القراآن الكريم بانت�صار الروم على الفر�ض بعد هزيمتهم، والذي تحقق بعد ب�صع �صنوات في قوله تعالى: { �ّل�م . ُغِلَبِت 
ِع �ِسِنيَن  لل �الأَْمُر ِمن َقْبُل َوِمْن بَْعُد َويَْوَمِئٍذ يَْفَرُح �لُموؤِْمُنوَن}  ْن بَْعِد َغَلِبِهْم �َسيَْغِلُبوَن . ِفى ِب�سْ وُم . ِفى �أَْدنَى �الأَْر�ِس َوُهم ِمّ �لرُّ

)الروم 1 ــ 4(. 

5. اإلعجاز العلمي:
اأخرى تتجدد بتجدد الزمن، منها ما عرف في هذا  ال�صابقة فح�صب، بل ت�صمل جوانب  وال تقت�صر وجوه االإعجاز على الجوانب 

الع�صر باالإعجاز العلمي ، وهو من االإعجاز الغيبي. 

المصدر : كتاب اإلعجاز العلمي في القران والسنة  )منهج التدريس الجامعي( 

إعداد: عبدالعزيز الكرّيم




